Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 07.12.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen
07.12.2015
15:00 – 16:35
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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
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
V
SP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne-Rune Gjelsvik
Vibeke Limi
Torunn Skottevik
Ina Rangønes Libak

Representerer
FRP
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem

Representerer
FRP
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Arnhild Danielsen
Øyvind Michelsen
John Arve Eide
Kristin Felde
Marianne Brynildsen
Per Kierulf
Christian Hintze-Holm
Mentz Grieg
Jan Ivar Bøe
Knut Thiblin
Ole Kjendlie
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, samferdsel
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Kommunikasjonsdirektør
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Advokat i fylkeskommunen
Pressesjef
Økonomisjef
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

223/15

Frogn kommune - Reguleringsplan - Haneborgenga - Innsigelse

224/15

Nannestad kommune - Engelsrudhagen vest - Klage på vedtak om dispensasjon

225/15

Skedsmo kommune - gbnr 7/7 - Flaenveien 38 - Klage på vedtak om dispensasjon

226/15

Billettsamarbeid på Østlandet

227/15

Forprosjekt for passasjerferge uten utslipp

228/15

Anskaffelse av nye trikker - Muligheter for å trafikkere Bekkestua

229/15

Oslopakke 3 - reforhandling 2016. Mandat

230/15

Høyere yrkesfaglig utdanning AS. Styrerepresentasjon

231/15

Ny organisering av MAGO - oppfølging av tidligere sak

232/15

Evaluering av Akershus fylkeskommunes deltagelse i det europeiske nettverket
METREX

233/15

Utnevnelse av representanter til Gøteborg - Oslo rådet og Osloregionens
Europakontors representantskap
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234/15

Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

235/15

Høringssvar - Endring i personvalgreglene ved stortingsvalg

236/15

Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1

237/15

Akershusstatistikk 3/2015 - Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov

238/15

Handlingsprogram samferdsel 2016-2019

239/15

Høring av Konseptvalgutredning for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot
Oslo

240/15

Vedtak av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

241/15

Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune

242/15

Oppnevning av representanter fra fylkestinget og yrkesopplæringsnemnda til
deltakelse i arbeidsgruppe for planlegging av konferanse for styrket samarbeid
skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren

243/15

Revidering av regional planstrategi for Akershus 2016-2020

244/15

34725 Bjertnes videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak

245/15

31182 Bjørkelangen vgs - byggeprogram for inneklimatiltak

246/15

15452 Ås videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak

247/15

Fremtidig organisasjonsmodell for Viken Filmsenter AS

248/15

Vedtak av regionale planer for vannforvaltning 2016-2021

249/15

Regionale forskningsfond Hovedstaden. Bestillingsbrev for perioden 2016-2019

250/15

Valgkomiteen forslag til styre for regionalt forskningsfond hovedstaden Oslo og
Akershus 2016-2019.

251/15

Valg av styrer, råd og utvalg 2015 - opprettinger og justeringer

252/15

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - uttalelse
Referatsaker

5/15

Referater fra fylkeselevrådet

Innkalling og protokoll fra forrige møte ble godkjent.
Anette Solli (H) var ikke til stede under behandlingen av sak 223-227. Under behandlingen av
disse sakene talte fylkesutvalget 12 representanter. Anette Solli deltok i behandlingen fra sak
228/15.
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Politiske saker
223/15 Frogn kommune - Reguleringsplan - Haneborgenga - Innsigelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesrådmann Tron Bamrud informerte utvalget om at saken trekkes fra behandlingen.

224/15 Nannestad kommune - Engelsrudhagen vest - Klage på vedtak om dispensasjon
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget påklager vedtaket i Nannestad kommunes plan- og utviklingsutvalg i utv.saksnr.
47/15 om å gi dispensasjon fra § 2.14 i områderegulering for Engelsrudhagen og opprettholder
dermed den administrative klagen fremmet i brev datert 25. september 2015.
Utvalgets behandling:
Møteleder Lars Salvesen (KRF) fremmet tilleggsforslag på vegne av H, Frp, KRF, V, Sp
og Frp:
Klagen kan frafalles dersom det inngås en bindende gjennomføringsavtale med utbygger før
utbyggingen igangsettes. Avtalen må inneholde tidsplan for bygging og nødvendige økonomiske
garantier for finansiering av gang- og sykkelvei langs FV.529. Fylkesrådmannen får fullmakt til
å frafalle klagen på slike vilkår.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med tillegget fremmet av Salvesen (KRF) ble vedtatt med 11 mot
1 stemme (FRP).
Vedtak:
Fylkesutvalget påklager vedtaket i Nannestad kommunes plan- og utviklingsutvalg i utv.saksnr.
47/15 om å gi dispensasjon fra § 2.14 i områderegulering for Engelsrudhagen og opprettholder
dermed den administrative klagen fremmet i brev datert 25. september 2015.
Klagen kan frafalles dersom det inngås en bindende gjennomføringsavtale med utbygger før
utbyggingen igangsettes. Avtalen må inneholde tidsplan for bygging og nødvendige økonomiske
garantier for finansiering av gang- og sykkelvei langs FV.529. Fylkesrådmannen får fullmakt til
å frafalle klagen på slike vilkår.
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225/15 Skedsmo kommune - gbnr 7/7 - Flaenveien 38 - Klage på vedtak om dispensasjon
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, datert 14.10.2015, på vedtak om
dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig i Flaenveien 38 i Skedsmo
kommune. Klagen kan følges opp administrativt.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer (1H og FRP).
Vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, datert 14.10.2015, på vedtak om
dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig i Flaenveien 38 i Skedsmo
kommune. Klagen kan følges opp administrativt.

226/15 Billettsamarbeid på Østlandet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune mener at Østlandssamarbeidets anbefaling om å innføre
likelydende kundekategorier må ses i sammenheng med det tilsvarende nasjonale
arbeidet i regi av Statens vegvesen.
2. Akershus fylkeskommune avventer Samferdselsdepartementets behandling, og
eventuelle nasjonale føringer som følge av dette, før videre behandling av denne saken.
3. Akershus fylkeskommune ber om at Samferdselsdepartementet sender rapporten «På
veg mot nasjonalt takstsystem – Vegdirektoratets anbefaling» på høring til
fylkeskommunene.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune mener at Østlandssamarbeidets anbefaling om å innføre
likelydende kundekategorier må ses i sammenheng med det tilsvarende nasjonale
arbeidet i regi av Statens vegvesen.
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2. Akershus fylkeskommune avventer Samferdselsdepartementets behandling, og eventuelle
nasjonale føringer som følge av dette, før videre behandling av denne saken.
3. Akershus fylkeskommune ber om at Samferdselsdepartementet sender rapporten «På
veg mot nasjonalt takstsystem – Vegdirektoratets anbefaling» på høring til
fylkeskommunene.

227/15 Forprosjekt for passasjerferge uten utslipp
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 250 000 kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen» for
demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.

Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) gjenopptok eget forslag fremmet i hovedutvalg for
samferdsel på vegne av Ap og MDG:
1. Fylkesutvalget bevilger 1 million kroner til teknologiforprosjektet «fjordbanen» for
demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord.
2. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) gjenopptok Frps forslag fra hovedutvalg for
plan, næring og miljø:
nytt pkt. 4 Utvalget anbefaler at man vurderer bevilgningens ytterligere størrelse over fondsmidler for å
sikre bruk av sjøen som kollektivfelt med flere fergetraseer.
Innspillet fra hovedutvalg for samferdsel ble lagt til grunn for voteringen:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 1 million kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen»
for demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.
Lars Salvesen (KRF) foreslo at forslaget fremmet av FRP oversendes.
Votering:
 Ved alternativ votering over hovedutvalg for samferdsels punkt 1 og Tonje Brennas (Ap)
forslag ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
 Hovedutvalgets innspill punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
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Salvesens (KRF) forslag om å oversende FRPs forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 1 million kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen»
for demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.
Følgende punkt oversendes:
nytt pkt. 4 Utvalget anbefaler at man vurderer bevilgningens ytterligere størrelse over fondsmidler for å
sikre bruk av sjøen som kollektivfelt med flere fergetraseer.

228/15 Anskaffelse av nye trikker - Muligheter for å trafikkere Bekkestua
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Brev fra Oslo kommune datert 30.10.2015 om anskaffelse av nye trikker og muligheter
for å trafikkere Bekkestua tas til orientering.
2. Det utarbeides en sak som belyser muligheter og tidshorisont for videre drift til
Bekkestua med dagens trikketype SL95. Saken skal også belyse andre alternative
løsninger som ivaretar koblingen mellom Kolsåsbanen og trikkelinje 13, herunder en
utredning av kostnadene med å lage en løsning for den nye standardtrikken frem til Jar
med mulighet for smidig overgang til T-banen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Brev fra Oslo kommune datert 30.10.2015 om anskaffelse av nye trikker og muligheter
for å trafikkere Bekkestua tas til orientering.
2. Det utarbeides en sak som belyser muligheter og tidshorisont for videre drift til
Bekkestua med dagens trikketype SL95. Saken skal også belyse andre alternative
løsninger som ivaretar koblingen mellom Kolsåsbanen og trikkelinje 13, herunder en
utredning av kostnadene med å lage en løsning for den nye standardtrikken frem til Jar
med mulighet for smidig overgang til T-banen.
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229/15 Oslopakke 3 - reforhandling 2016. Mandat
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
I forbindelse med at Oslopakke 3-avtalen skal reforhandles utpekes følgende personer til et
politisk forhandlingsutvalg med mandat til å forhandle på vegne av Akershus fylkeskommune:
1………………
2………………
3………………
Føringene i saken legges til grunn for gjennomføringen av forhandlingene.
Forslag til reforhandlet Oslopakke 3-avtale skal godkjennes av fylkestinget.

Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at fylkesordfører Anette Solli (H), opposisjonsleder Tonje
Brenna (Ap) og leder for hovedutvalg for samferdsel Solveig Schyz (V) utgjør
forhandlingsutvalget.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I forbindelse med at Oslopakke 3-avtalen skal reforhandles utpekes følgende personer til et
politisk forhandlingsutvalg med mandat til å forhandle på vegne av Akershus fylkeskommune:
1. Anette Solli (H)
2. Tonje Brenna (Ap)
3. Solveig Schytz (V)
Føringene i saken legges til grunn for gjennomføringen av forhandlingene.
Forslag til reforhandlet Oslopakke 3-avtale skal godkjennes av fylkestinget.
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230/15 Høyere yrkesfaglig utdanning AS. Styrerepresentasjon
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkesutvalget innstiller Anders Bredesen som styremedlem i Høyere Yrkesfaglig
Utdanning AS.
2. Fylkesutvalget innstiller Hilde Merete Støen som varamedlem til styret i Høyere
Yrkesfaglig Utdanning AS
3. Fylkeskommunens representant på stiftelsesmøte og påfølgende ekstraordinære
generalforsamling, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse Arne-Rune
Gjelsvik, gis nødvendig fullmakt til å treffe beslutning i de saker som stiftelsesmøtet og
påfølgende ekstraordinære generalforsamling har til behandling.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget innstiller Anders Bredesen som styremedlem i Høyere Yrkesfaglig
Utdanning AS.
2. Fylkesutvalget innstiller Hilde Merete Støen som varamedlem til styret i Høyere
Yrkesfaglig Utdanning AS
3. Fylkeskommunens representant på stiftelsesmøte og påfølgende ekstraordinære
generalforsamling, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse Arne-Rune
Gjelsvik, gis nødvendig fullmakt til å treffe beslutning i de saker som stiftelsesmøtet og
påfølgende ekstraordinære generalforsamling har til behandling.

231/15 Ny organisering av MAGO - oppfølging av tidligere sak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
- MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 prosent av Eidsvoll kommune og
50 prosent av Akershus fylkeskommune.
-

De overordnede prinsippene for eierstyring i Akershus fylkeskommune legges til grunn
for etableringen, og skal sammen med eierstrategi for selskapet være omforent med
øvrige eiere.
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-

Fylkesrådmannen utarbeider, i samarbeid med Eidsvoll kommune, nye avtaler som
kreves for etablering av et ideelt aksjeselskap, samt avtaler som regulerer forholdet
mellom driftsselskapet MAGO og eiendomsselskapet Mago B AS. Dette innebefatter
blant annet aksjonæravtale og eierstrategidokument etter vedtatt mal.

-

Det skal fortsatt være åpent for at flere aktører kan komme inn på eiersiden i MAGO på
sikt, i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. Dette momentet må framgå av vedtektene.

-

Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til
prosjektet.

Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) fremmer tilleggsforslag på vegne av Frp:
Nye strekpunkt:
- Eiere av MAGO-bygningene bør inn på eiersiden i det ideelle AS’et
- Fremforhandlede avtale og vedtekter forelegges hovedutvalget og fylkesutvalget før
MAGO AS registreres og etableres.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Gjelsvik (Frp), punkt 1, fikk 1 stemme (FRP) og falt.
 Forslaget fremmet av Gjelsvik (Frp), punkt 2, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
- MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 prosent av Eidsvoll kommune og
50 prosent av Akershus fylkeskommune.
-

De overordnede prinsippene for eierstyring i Akershus fylkeskommune legges til grunn
for etableringen, og skal sammen med eierstrategi for selskapet være omforent med
øvrige eiere.

-

Fylkesrådmannen utarbeider, i samarbeid med Eidsvoll kommune, nye avtaler som
kreves for etablering av et ideelt aksjeselskap, samt avtaler som regulerer forholdet
mellom driftsselskapet MAGO og eiendomsselskapet Mago B AS. Dette innebefatter
blant annet aksjonæravtale og eierstrategidokument etter vedtatt mal.

-

Det skal fortsatt være åpent for at flere aktører kan komme inn på eiersiden i MAGO på
sikt, i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. Dette momentet må framgå av vedtektene.

-

Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til
prosjektet.

-

Fremforhandlede avtale og vedtekter forelegges hovedutvalget og fylkesutvalget før
MAGO AS registreres og etableres.
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232/15 Evaluering av Akershus fylkeskommunes deltagelse i det europeiske nettverket
METREX
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommunes deltagelse i METREX videreføres i samarbeid med Oslo kommune
under forutsetning av at deltagelse gir faglig merverdi og at kompetansen kan nyttiggjøres i
oppfølging og implementering av Areal og transportplan for Oslo og Akershus.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommunes deltagelse i METREX videreføres i samarbeid med Oslo kommune
under forutsetning av at deltagelse gir faglig merverdi og at kompetansen kan nyttiggjøres i
oppfølging og implementering av Areal og transportplan for Oslo og Akershus.

233/15 Utnevnelse av representanter til Gøteborg - Oslo rådet og Osloregionens
Europakontors representantskap
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1) Fylkesutvalget utnevner følgende representanter til representantskapet for Osloregionens
Europakontor:
Representant………………
Vara………………
Representant
Vara
2) Fylkesutvalget utnevner følgende representanter til Gøteborg-Oslosamarbeidets råd:
Representant……..
Vara……………….
Representant……..
Vara……………….
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo Lars Salvesen (KRF) som representant til
representantskapet for Osloregionens Europakontor og Vibeke Limi (FRP) som
vararepresentant. Videre fremmet Melgaard Anette Solli (H) som representant til GøteborgOslosamarbeidets råd og Lars Salvesen (KRF) som vararepresentant.
Representanten Tonje Brenna (Ap) foreslo Torunn Skottevik (Ap) som representant til
representantskapet for Osloregionens Europakontor og Nikki Schei (MDG) som
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vararepresentant. Videre fremmet Brenna Nikki Schei (MDG) som representant til GøteborgOslosamarbeidets råd og Torunn Skottevik (Ap) som vararepresentant.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med de fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Fylkesutvalget utnevner følgende representanter til representantskapet for
Osloregionens Europakontor:
Representant: Lars Salvesen (KRF), Vara: Vibeke Limi (Frp)
Representant: Torunn Skottevik (Ap), Vara: Nikki Schei (MDG)
2) Fylkesutvalget utnevner følgende representanter til Gøteborg-Oslosamarbeidets råd:
Representant: Anette Solli (H), Vara: Lars Salvesen (KRF)
Representant: Nikki Schei (MDG), Vara: Torunn Skottevik (Ap)

234/15 Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune (AFK) støtter innføring av en ny felles likestillings- og
diskrimineringslov med det formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
2. AFK støtter ikke at opplærings- og utdanningssektoren bør omfattes av plikten til
universell utforming av IKT.
3. AFK mener at det bør tydeliggjøres at bestemmelsen om at læremidler skal bygge på
lovens formål også skal omfatte læremidler/undervisning som er en naturlig del av
religionsundervisningen.
4. AFK støtter ikke at arbeidsgivere med under 50 ansatte skal unntas fra aktivitetsplikten.
AFK støtter heller ikke at redegjørelsesplikten i årsberetningen fjernes for virksomheter
med aktivitetsplikt. AFK understreker viktigheten av at kompetanseheving og
tilstrekkelig ressurser må følge med en veilederrolle fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) til Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).
5. AFK ber om at det gjøres unntak for enkelte rekrutteringstiltak (f.eks. intervjuordningen)
i den foreslåtte utvidelsen av forbud mot innhenting av opplysninger under ansettelse
(etnisitet og funksjonsnedsettelse).
6. AFK mener at loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent
personlige forhold er forbudt.
7. AFK er positiv til at diskrimineringsgrunnlagene skal suppleres av en samlekategori.
8. AFK støtter i utgangspunktet ikke et utvidet vern for diskrimineringsgrunnlaget alder, og
mener uansett at det er vanskelig å gi innspill før økonomiske og administrative
konsekvenser er ferdig utredet.
9. AFK ser at det kan være behov for å gjøre definisjonen av seksuell trakassering noe mer
objektiv, og ser dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålet under om overføring av
håndhevingsmyndighet fra domstolene til Likestillings- og diskrimineringsnemda.
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10. AFK er positiv til at Likestillings- og diskrimineringsnemda skal gis myndighet til å
håndheve saker om seksuell trakassering, men ser at det er nødvendig å avvente til den
pågående utredningen om håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet er avsluttet.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2-10 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune (AFK) støtter innføring av en ny felles likestillings- og
diskrimineringslov med det formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
2. AFK støtter ikke at opplærings- og utdanningssektoren bør omfattes av plikten til
universell utforming av IKT.
3. AFK mener at det bør tydeliggjøres at bestemmelsen om at læremidler skal bygge på
lovens formål også skal omfatte læremidler/undervisning som er en naturlig del av
religionsundervisningen.
4. AFK støtter ikke at arbeidsgivere med under 50 ansatte skal unntas fra aktivitetsplikten.
AFK støtter heller ikke at redegjørelsesplikten i årsberetningen fjernes for virksomheter
med aktivitetsplikt. AFK understreker viktigheten av at kompetanseheving og
tilstrekkelig ressurser må følge med en veilederrolle fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) til Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).
5. AFK ber om at det gjøres unntak for enkelte rekrutteringstiltak (f.eks. intervjuordningen)
i den foreslåtte utvidelsen av forbud mot innhenting av opplysninger under ansettelse
(etnisitet og funksjonsnedsettelse).
6. AFK mener at loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent
personlige forhold er forbudt.
7. AFK er positiv til at diskrimineringsgrunnlagene skal suppleres av en samlekategori.
8. AFK støtter i utgangspunktet ikke et utvidet vern for diskrimineringsgrunnlaget alder, og
mener uansett at det er vanskelig å gi innspill før økonomiske og administrative
konsekvenser er ferdig utredet.
9. AFK ser at det kan være behov for å gjøre definisjonen av seksuell trakassering noe mer
objektiv, og ser dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålet under om overføring av
håndhevingsmyndighet fra domstolene til Likestillings- og diskrimineringsnemda.
10. AFK er positiv til at Likestillings- og diskrimineringsnemda skal gis myndighet til å
håndheve saker om seksuell trakassering, men ser at det er nødvendig å avvente til den
pågående utredningen om håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet er avsluttet.

235/15 Høringssvar - Endring i personvalgreglene ved stortingsvalg
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
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Fylkesutvalget slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslåtte endringer i
personvalgreglene ved Stortingsvalg.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslåtte endringer
i personvalgreglene ved Stortingsvalg.

236/15 Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar heftet til orientering.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes til februar.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.

237/15 Akershusstatistikk 3/2015 - Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes til februar.
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Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.

238/15 Handlingsprogram samferdsel 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.
Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) fremmer tilleggsforslag på vegne av V, H, Frp, KRF og
SP:
Fylkesutvalget ber om at det snarest legges fram en sak som både viser kortsiktige og
langsiktige tiltak for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på Kompveien. Punktvise tiltak
som midtdeler, vurdering av fartsgrense, bedre belysning, romlefelt, samt andre aktuelle tiltak
må vurderes omgående.
Representanten Tonje Brenna (Ap) gjenopptar eget forslag fremmet i hovedutvalg for
samferdsel på vegne av Ap og MDG:
1. Det utredes hvorvidt en ordning med bestillingstransport gjennom fastlagte ruter i
utkantstrøk kan bedre kollektivtilbudet i distriktene. Herunder vurderes det også om tilbudet
kan samordnes med målgruppene for TT-ordningen og skoletransport.
2. Det bes om en sak der erfaringene knyttet til TT-ordningen belyses, med særskilt fokus på
likebehandlingsprinsippet, der eventuelle muligheter for bedring av ordningen belyses.
3. Innfartsparkeringsplasser er viktig for å øke mobiliteten, også for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Det bes om en sak der dette belyses, med eventuelle muligheter for
utbedringer.
4. Det bes om en mulighetsstudie for hvordan fremkommeligheten på Røykenveien (fv 167) og
Slemmestadveien (fv 165) kan bedres. Saken bør belyse både langsiktige og kortsiktige
tiltak og muligheter.
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5. I forbindelse med oppstart av utbedringer på fv 171 (Sørum) bes det om at krysningen med
fv 252 vektlegges spesielt. Begge strekninger er skoleveier som brukes av mange elever
daglig, og området der de to veiene krysser hverandre bør prioriteres særlig med tanke på
trafikksikkerhet.
6. I forbindelse med utbygging av ny Oslofjordforbindelse (fv 76) må gang - og sykkelvei
prioriteres. Akershus fylkeskommune går i dialog med statens vegvesen om en mulig
utvidelse av gang - og sykkelvei som i dag er planlagt å gå fra Måna til Vassum, med sikte
på at prosjektet kan utvides til å gå helt frem til Gislerud og Bakker Bru. Fylkestinget ber om
en sak som belyser kostnadene dette vil medføre så raskt som mulig.
7. For å forsere utviklingen av et transportnett som snarest mulig blir i samsvar med regional
plan for areal og transport, må arbeidet med fremkommelighet og sentrumspakker i de
regionale byene prioriteres.
8. Fylkestinget er bekymret for den nedadgående tendensen hva gjelder bruk av refleks.
Trafikksikkerhetsutvalget bes om å se på mulige tiltak for å snu denne trenden.
9. Akershus fylkeskommune bør sammen med Statens vegvesen gjennomgå fylkets tuneller for
å oppnå bedre trafikksikkerhet og vedlikehold. Aktuelle tiltak kan være å kle/male tunellene
lysere, bedre belysningen, redusere fartsgrenser, ha automatisk trafikkontroll og
gjennomsnittsmålinger i begge retninger og skilte tydelig på utsatte ulykkesstrekninger.
10. Det lages en mulighetsstudie for sammenhengende gang - og sykkelvei langs fv 120, fra
Kåterudveien til Solberg i Enebakk.
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok MDGs forslag fremmet i hovedutvalg
for samferdsel:
Fv. 279 i Fet tas ut av handlingsprogrammet.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Brennas (Ap) forslag fikk 5 stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
 Solums (MDG) forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
 Schytz’ (V) forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.
4. Fylkesutvalget ber om at det snarest legges fram en sak som både viser kortsiktige og
langsiktige tiltak for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på Kompveien.
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Punktvise tiltak som midtdeler, vurdering av fartsgrense, bedre belysning, romlefelt,
samt andre aktuelle tiltak må vurderes omgående.

239/15 Høring av Konseptvalgutredning for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot
Oslo
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Fylkesutvalget er opptatt av å sikre en påkobling til Østfoldbanens østre linje som gir et godt
tilbud til reisende på Østre linje av Østfoldbanen .
2. Akershus skal ta sin andel av de nasjonale målene for økt matproduksjon og de nasjonale
målene for reduksjon av nedbygging av matjord. De vurderte alternative konseptene er
konfliktfylte i forhold til eksisterende boliger og landbruks-, natur-, landskaps- og
kulturminneverdiene i området.
3. Fylkesutvalget ønsker mer kunnskap om de ikke-prissatte konsekvensene med særlig vekt på
tap av dyrket og dyrkbar mark samt naturverdier. Det vil være spesielt viktig i vurderingen
av konsept 1 og 9. Det bes utredet alternativer for toghensetting som ikke berører dyrket
mark og viktige naturverdier.
4. Fylkesutvalget mener at det er viktig i det videre arbeidet å tilrettelegge for en god
planprosess med involverte parter, da et framtidig trasevalg berører store arealer og miljøer i
flere kommuner.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) gjenopptar fylkesrådmannens innstilling.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og innstillingen fra hovedutvalg for
samferdsel ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H og FRP).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesutvalget er opptatt av å sikre en påkobling til Østfoldbanens østre linje som gir et
godt tilbud til reisende på Østre linje av Østfoldbanen .
2. Akershus skal ta sin andel av de nasjonale målene for økt matproduksjon og de nasjonale
målene for reduksjon av nedbygging av matjord. De vurderte alternative konseptene er
konfliktfylte i forhold til eksisterende boliger og landbruks-, natur-, landskaps- og
kulturminneverdiene i området.
3. Fylkesutvalget ønsker mer kunnskap om de ikke-prissatte konsekvensene med særlig vekt på
tap av dyrket og dyrkbar mark samt naturverdier. Det vil være spesielt viktig i vurderingen
av konsept 1 og 9. Det bes utredet alternativer for toghensetting som ikke berører dyrket
mark og viktige naturverdier.
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4. Fylkesutvalget mener at det er viktig i det videre arbeidet å tilrettelegge for en god
planprosess med involverte parter, da et framtidig trasevalg berører store arealer og
miljøer i flere kommuner.

240/15 Vedtak av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram 2015-2018 datert 16.06.2015

Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) fremmer forslag på vegne av Frp:
R1
Innretning av planarbeid og prioriteringer
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for statens,
fylkenes og kommunenes planlegging og prioritering i regionen, samt vurdering
av innsendte planforslag.
R2
Vekst i kommunen
Med utgangspunkt i forventet regional vekst og strategiene i regional plan for areal
og transport, forventes det at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for
vekst i kommunen frem mot 2030. Kapasitet i det regionale kollektivtransporttilbudet
bør tillegges vekt når fremtidig vekst fastsettes.
R3
Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder
Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og
arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum
60-70% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder.
I kommuner med regionale byer legges det til rette for at mest mulig av bolig- og
arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding
av arealbruk vektlegges.
R4
Utvikling utenfor prioriterte vekstområder
Det forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er
tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø, og skjer innenfor rammene av
dimensjoneringsgrunnlag for vekst som er beskrevet i R3. Utvikling utenfor prioriterte
vekstområder bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges
til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og
gange.
R5
Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan
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Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg
og anlegg, som ikke er regulert pr. vedtaksdato for den regionale planen for areal og
transport i Oslo og Akershus, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer
i den regionale planen, må fortsatt kunne bestå. Retningslinjene gis ikke tilbakevirkende kraft.
Det forventes at en eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny
kommuneplan begrunnes.
R6
Krav til arealutnyttelse
I prioriterte vekstområder legges det til rette for høy arealutnyttelse. I sentrumsområder,
områder ved regionale kollektivknutepunkt og områder tilrettelagt for arbeidsplassintensive
virksomheter forventes det særlig høy arealutnyttelse.
R7
Kvalitetskrav til arealutvikling
I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer
med kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder.
Det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige
kulturminner og kulturmiljøer.
R8-14
R8
Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder
I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning
av de prioriterte vekstområdene. Avgrensningen fremgår av plankart eller temakart,
og defineres på grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet. Resultat og metode
dokumenteres.
Innenfor avgrensningen av prioriterte vekstområder vektlegges utbyggingshensyn
sterkere enn vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i et helhetlig
samfunnsperspektiv. Samtidig er det viktigere å utnytte hardmark før landbruksjord innenfor
vekstområdet som helhet.
Hvis utbyggingshensyn skal gå foran vern er det forutsatt at:
• potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er planlagt utnyttet
• nye arealer som ønskes tatt i bruk til byggeområder har høy arealutnyttelse
• en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og
arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder
R9
Jordbruksareal og regional grønnstruktur utenfor prioriterte vekstområder
Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø,
og regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de
prioriterte vekstområdene skal prioriteres. Hensynet skal avvikes dersom
infrastrukturutbygging har betydning for utvikling av en naturlig utvidelse av allerede gode
boligområder og regionalt kollektiv eller godstransportsystem.
R10
Rett virksomhet på rett sted
Alle kommunene skal kunne legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i
sine fortrinn.
R11
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Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter
I regionale områder for større arbeidsplassintensive virksomheter i den regionale
areal- og transportstrukturen forventes det at det legges til rette for høy arealutnyttelse,
lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter nærmest mulig kollektivknutepunkt,
med god parkeringsdekning for bil.
R12
Terminalområder og regionale næringsområder for gods og logistikk
I terminalområder og regionale næringsområder som er definert i den regionale
planen, legges det til rette for større logistikk-, - og industrivirksomheter
R13
Innretning av transportprioriteringer
Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn
for de nasjonale transportetatenes, Akershus fylkeskommunes og Oslo kommunes transport
prioriteringer i regionen
R 14
Kollektivforbindelser som skal styrkes
Kollektivtilbudet på kollektivforbindelsene som er markert i den regionale areal og
transportstrukturen skal styrkes i takt med befolkningsveksten i de prioriterte
vekstområdene.
R15
Samordnet parkeringspolitikk
Det forventes at kommunene utarbeider en funksjonell og fornuftig parkeringspolitikk.
Parkering bør fortrinnsvis plasserer under bakken der det bygges nytt. Det gjør bomiljøet bedre
samtidig som tilgjengeligheten ivaretas
R16
Innfartsparkering
Innfartsparkering i regionen skal utvikles i henhold til Strategi for innfartsparkering i
Akershus og Oslo.
R 17
Transportløsninger og kollektivknutepunkt i prioriterte vekstområder
Innenfor de prioriterte vekstområdene skal transportløsningene bidra til høy utnyttelse
av arealene. Gang-, sykkel- og kollektivtransporttraseer prioriteres. Det forventes at
kommunene setter av tilstrekkelig areal til infrastruktur for kollektivtransport, syklister og
fotgjengere.
Utvikling og drift av kollektivknutepunkt og stasjoner skal bidra til velfungerende
byer og tettsteder, med vekt på fotgjengere og syklister og effektive overganger
mellom transportmidler. Knutepunkts- og stasjonsområder planlegges i samarbeid
mellom kommunen og transportetatene.
R 18
Trygt og tydelig nett for gange og sykling
Det forventes at det utvikles et trygt og tydelig sykkelveinett fortrinnsvis med egne traseer og
sykkelparkering ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker,
bysentra og annen publikumsrettet virksomhet. Samtidig må dette ses i sammenheng med
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byrommets særegenhet, egnethet og kostnadene ved tilpassingene. For mange kommuner vil
denne tilpassingen være svært kostnadsdrivende.
Det er viktig at drift og vedlikehold av gang- og sykkelnett sikrer fremkommelighet
hele året.
R19
Utvikling av veinettet
Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn i
utvikling av vei- og gatenettet, gang, sykkel- og kollektivtransport, samt fremkommelighet for
næringstransport. Fremkommelighetstiltak for kollektivtransport i veinettet skal følges opp av
veieierne, med egne program.
R20 -ny
Fokuset på miljø er viktig, samtidig vil tilflytting og transformasjon ved knutepunktene utvikle
seg gradvis. Regjering, Storting, fylke og kommunene har alle fokus på et bærekraftig samfunn
der forurensingen skal reduseres. Med tanke på villet politikk, omlegginger der utslippsfrie biler
favoriseres, der fylket og kommunenes fokus på omstilling og utskifting av fossilt brennstoff –
bidra til å gjøre bygninger, busser og brorparten av bilene fossilfrie i et 20 års perspektiv. Det
er derfor naturlig at man ikke begrenser parkeringen. Folk flest kjører bil når det er
hensiktsmessig og hovedvekten av våre innbyggere vil fortsatt bo i de områdene som defineres,
etter denne planen, som «usentrale»
Protokolltilførsel;
Innledningsvis er det viktig å presisere at FrP ikke støtter det retningslinjene innebærer i
strategiens underbyggende tekstdel, og finner det ikke hensiktsmessig å skrive om hele
dokumentet. Vi har derfor kun endret retningslinjene slik vi mener de bør fremstå.
FrP ser det som svært bekymringsfullt at man ikke velger å bruke noe mer tid på en tverrpolitisk
gjennomgang av planen, der man ser nærmere på hvilke konsekvenser den vil få basert på de
høringssvarene som er gitt. FrP savner en type modulberegninger på hva virkningen av denne
planen vil påføre kommunene av økonomisk karakter. De kommunaløkonomiske vurderingene
som Agenda Kaupang og Borge og Rattsø på generelt grunnlag konkluderer med, kan umulig ha
tatt inn over seg hvilke betydelige transformasjoner denne planen krever. Denne planen er ikke
et spørsmål om grunnskolekapasitet, men all tilrettelegging og ny infrastruktur i knutepunktene.
Utgangspunktet for planen er god. Vekst bør skje der man allerede har en god og hensiktsmessig
infrastruktur, nær kollektivknutepunktene. Samtidig er dette områder som allerede har vært
utsatt for betydelig vekst. De kravene som denne planen pålegger kommunen vil måtte medføre
store tilpasninger og kostnadsdrivere. Dette vil selvsagt variere fra knutepunkt til knutepunkt.
FrP savner beregninger på dette, satt opp mot utbygging andre steder, der tomtene er rimeligere,
og bokvaliteten vel så høy. Matebusser og større grad av innfartsparkering vil kunne løse mange
utfordringer.
FrP er også bekymret for at unødvendig mye matjord må vike for utbyggingen. FrP ønsker at
hardmark konsekvent utnyttes først, selv om disse områdene ikke ligger innenfor definert
vekstområde, men at i nærheten er – godt nok.
Kommunene vil oppleve at presset på lokale tomter blir særdeles høyt. Planen legger opp til at
«alt» skal samlokaliseres enten det er bolig, næring, idrett, handel, parker, egne traseer for
gange, egne for sykkelveier, kulturtilbud og offentlig virksomhet. Det sier seg selv at slike
retningslinjer krever betydelig transformasjon og spørsmålet blir da – hvem har råd til å flytte
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inn i disse høyhusene? De erfaringer vi kjenner i dag, er at det er de eldre som flytter inn på
kollektivknutepunktet. De selger sine eneboliger, ønsker mindre plass, vil ha nærhet til
nødvendige fasiliteter. Dermed får man i mindre grad bygget ut for den gruppen man egentlig
ser for seg, da de vil velge større plass for samme sum/ en billigere penge.
Kommunene har i sine høringssvar påpekt kommunenes særegenhet, at denne bør bevares og at
lokale tilpasninger vil være nødvendig. Retningslinjene kan dermed ikke være så rigide som de
fremstår.
Kommunene har også synspunkter på parkeringspolitikken, flere ser dilemmaet med egne
traseer for kollektiv, sykkel og gange som vanskelig å forene med by- og tettstedshandel. Det er
også flere som er bekymret på begrensingen av bilbruk.
Det er samtidig uheldig at hverken stat eller kommunene vedtar planen, men at kommunene må
følge den. Man har heller ikke berører de eventuelle konsekvensene kommunereformen vil
kunne gi. Geografiske sosiale forskjeller som en konsekvens av planen er heller ikke besvart.
Delregionale analyser ville i denne planen vært riktigere.
Arkitektur og designhøgskolen mener at Planen beskriver i liten grad, og viser manglende
kunnskap om faktiske endringsprosesser generelt. Dette er en forutsetning for å kunne styre en
god og bærekraftig byutvikling. Planen legger opp til at dette helt og holdent er kommunenes
ansvar. Det foreligger heller ikke noen tydelig redegjørelse for det fakta- og
evalueringsgrunnlaget som plandokumentet er fundert på.
Utbyggingsprinsipper er lite belyst og fordeling av veksten i det utvidede regionale byområde
foreligger overhode ikke. (nærmest Oslo). Både reelt innhold i de strategiske valgene og faktiske
konsekvensene av valg av planprinsipper er heller ikke dokumentert. Det lokale nivået og
forutsetningene som ligger i de ulike stedene er i liten grad belyst. Høgskolen avslutter med å si
at de ikke kan anbefale at planforslaget - slik det foreligger, kan legges til grunn for fremtidig
utbyggingspolitikk. FrP støtter deres anbefaling om at planen bør forstås som starten på en
prosess, og som forslag på en omforent planstrategi som siden skal detaljeres på kommunalt
nivå, der intensjonene følges opp.
Videre er det viktig å merke seg at hardmark burde vært en del av utvelgelsesgrunnlaget når
vekststeder skal utpekes. Det kan virke som dette momentet ikke har vært vurdert i prosessen.
Mange av de prioriterte vekstområdene har begrenset vekst på annet enn dyrkbar jord. Det ville
derfor vært riktig å se på en ny utvelgelsesprosess der jordvernet er en avgjørende premiss. FrP
er enige med MDG som mener Plansamarbeidet burde ha løftet blikket og planlagt både
transportløsninger og nye bo- og næringsområder som er mer hensiktsmessige enn dem vi har i
dag. De viser også til at EL-ferger med anløp Fagerstrandområdet, har et fremtidig godt
vekstpotensial som må åpne for mer fortetting enn det planer tilsier.
Ser vi til aksen Fjerdingby- Flateby – Rælingen – Lillestrøm, må deres felles prioriterte
vekstområde hensynstas. Hele dette strekket utgjør en viktig felles kollektivakse.
Med hensyn til næringsetablering viser NHO til at 5 av 10 bedrifter har et udekket
kompetansebehov. Knutepunktstrategien fremstår mer som et likebehandlingsprinsipp fremfor
en strategisk vurdering av hvilke områder som egner seg for videre utvikling. En mer åpen
satsing på næringsetablering ville kunne bidra til bl.a. motstrøms trafikk. Rushtiden er sprengt,
samtidig som motgående busser og skinnegående nærmest er tomme. Dette må utnyttes!
FrP støtter Jernbaneverket, som mener at det må tidligere fremgå i strategien at flere
jernbanereisende krever flere busser inn mot de regionale knutepunktene, som igjen krever
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tilstrekkelig veikapasitet og fremkommelighet inn mot stasjonen. Bussterminalkapasiteten må
også forsterkes.
En bedre evaluering av området Kjeller er viktig og burde vært evaluert. Kjeller er en av verdens
eldste flyplasser, og hører til vår nasjonale og internasjonale kulturarv. Også fylkesrådmannen
påpeker dette.
FrP støtter SNR s vurdering av at det kan oppstå et bakland mellom byer og steder i bybåndet/ i
randsonen mellom Oslo og Nedre Romerike som ingen er tjent med. Dette «baklandet» har
betydelige arealressurser nær eksisterende og fremtidige kollektivårer. De er for en stor del lett
byggbare og kan utvikles til funksjonelle byområder innenfor en relativt kort tidshorisont. De
mener at dette er mer kostnadseffektivt, sammenlignet med «høringsdokumentets» innenfra og
ut-strategi som i motsetning omfatter til dels tungt transformerbare områder.
Planens vekstfordeling er ikke forenelig med en kommunaløkonomisk bærekraftig
gevinstrealisering for allerede gjennomførte investeringer knyttet til sosial og teknisk
infrastruktur.
Det er derfor avslutningsvis viktig å presisere at denne planen ikke må frata kommunene
selvråderetten. Planen må gi kommunene individuelt handlingsrom såfremt intensjonene
ivaretas. Krav til dokumentasjon og metode i oppfølging av planen må være fleksible og
tilpasset nivå og problemstilling. Retningslinjene må derfor ikke fremstå som juridisk bindende
og bli gjenstand for unødvendige innsigelser. FrP er kjent med at en regional plan med
retningslinjer for arealbruk kan legges til grunn for innsigelser iht. P&B lovens § 5-4 om
myndighet til å fremme innsigelse til planforslag som er i strid med overordnet plan og advarer
derfor mot retningslinjene slik de er utformet i opprinnelig forslag som ligger til behandling.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at fylkesutvalget tar saken til orientering.
Votering:
 Forslaget fremmet av Gjelsvik (Frp) fikk 1 stemme (Frp) og falt.
 Forslaget fremmet av Solli ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Protokolltilførsel fra FRP;
Innledningsvis er det viktig å presisere at FrP ikke støtter det retningslinjene innebærer i
strategiens underbyggende tekstdel, og finner det ikke hensiktsmessig å skrive om hele
dokumentet. Vi har derfor kun endret retningslinjene slik vi mener de bør fremstå.
FrP ser det som svært bekymringsfullt at man ikke velger å bruke noe mer tid på en tverrpolitisk
gjennomgang av planen, der man ser nærmere på hvilke konsekvenser den vil få basert på de
høringssvarene som er gitt. FrP savner en type modulberegninger på hva virkningen av denne
planen vil påføre kommunene av økonomisk karakter. De kommunaløkonomiske vurderingene
som Agenda Kaupang og Borge og Rattsø på generelt grunnlag konkluderer med, kan umulig ha
tatt inn over seg hvilke betydelige transformasjoner denne planen krever. Denne planen er ikke
et spørsmål om grunnskolekapasitet, men all tilrettelegging og ny infrastruktur i knutepunktene.
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Utgangspunktet for planen er god. Vekst bør skje der man allerede har en god og hensiktsmessig
infrastruktur, nær kollektivknutepunktene. Samtidig er dette områder som allerede har vært
utsatt for betydelig vekst. De kravene som denne planen pålegger kommunen vil måtte medføre
store tilpasninger og kostnadsdrivere. Dette vil selvsagt variere fra knutepunkt til knutepunkt.
FrP savner beregninger på dette, satt opp mot utbygging andre steder, der tomtene er rimeligere,
og bokvaliteten vel så høy. Matebusser og større grad av innfartsparkering vil kunne løse mange
utfordringer.
FrP er også bekymret for at unødvendig mye matjord må vike for utbyggingen. FrP ønsker at
hardmark konsekvent utnyttes først, selv om disse områdene ikke ligger innenfor definert
vekstområde, men at i nærheten er – godt nok.
Kommunene vil oppleve at presset på lokale tomter blir særdeles høyt. Planen legger opp til at
«alt» skal samlokaliseres enten det er bolig, næring, idrett, handel, parker, egne traseer for
gange, egne for sykkelveier, kulturtilbud og offentlig virksomhet. Det sier seg selv at slike
retningslinjer krever betydelig transformasjon og spørsmålet blir da – hvem har råd til å flytte
inn i disse høyhusene? De erfaringer vi kjenner i dag, er at det er de eldre som flytter inn på
kollektivknutepunktet. De selger sine eneboliger, ønsker mindre plass, vil ha nærhet til
nødvendige fasiliteter. Dermed får man i mindre grad bygget ut for den gruppen man egentlig
ser for seg, da de vil velge større plass for samme sum/ en billigere penge.
Kommunene har i sine høringssvar påpekt kommunenes særegenhet, at denne bør bevares og at
lokale tilpasninger vil være nødvendig. Retningslinjene kan dermed ikke være så rigide som de
fremstår.
Kommunene har også synspunkter på parkeringspolitikken, flere ser dilemmaet med egne
traseer for kollektiv, sykkel og gange som vanskelig å forene med by- og tettstedshandel. Det er
også flere som er bekymret på begrensingen av bilbruk.
Det er samtidig uheldig at hverken stat eller kommunene vedtar planen, men at kommunene må
følge den. Man har heller ikke berører de eventuelle konsekvensene kommunereformen vil
kunne gi. Geografiske sosiale forskjeller som en konsekvens av planen er heller ikke besvart.
Delregionale analyser ville i denne planen vært riktigere.
Arkitektur og designhøgskolen mener at Planen beskriver i liten grad, og viser manglende
kunnskap om faktiske endringsprosesser generelt. Dette er en forutsetning for å kunne styre en
god og bærekraftig byutvikling. Planen legger opp til at dette helt og holdent er kommunenes
ansvar. Det foreligger heller ikke noen tydelig redegjørelse for det fakta- og
evalueringsgrunnlaget som plandokumentet er fundert på.
Utbyggingsprinsipper er lite belyst og fordeling av veksten i det utvidede regionale byområde
foreligger overhode ikke. (nærmest Oslo). Både reelt innhold i de strategiske valgene og faktiske
konsekvensene av valg av planprinsipper er heller ikke dokumentert. Det lokale nivået og
forutsetningene som ligger i de ulike stedene er i liten grad belyst. Høgskolen avslutter med å si
at de ikke kan anbefale at planforslaget - slik det foreligger, kan legges til grunn for fremtidig
utbyggingspolitikk. FrP støtter deres anbefaling om at planen bør forstås som starten på en
prosess, og som forslag på en omforent planstrategi som siden skal detaljeres på kommunalt
nivå, der intensjonene følges opp.
Videre er det viktig å merke seg at hardmark burde vært en del av utvelgelsesgrunnlaget når
vekststeder skal utpekes. Det kan virke som dette momentet ikke har vært vurdert i prosessen.
Mange av de prioriterte vekstområdene har begrenset vekst på annet enn dyrkbar jord. Det ville
derfor vært riktig å se på en ny utvelgelsesprosess der jordvernet er en avgjørende premiss. FrP
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er enige med MDG som mener Plansamarbeidet burde ha løftet blikket og planlagt både
transportløsninger og nye bo- og næringsområder som er mer hensiktsmessige enn dem vi har i
dag. De viser også til at EL-ferger med anløp Fagerstrandområdet, har et fremtidig godt
vekstpotensial som må åpne for mer fortetting enn det planer tilsier.
Ser vi til aksen Fjerdingby- Flateby – Rælingen – Lillestrøm, må deres felles prioriterte
vekstområde hensynstas. Hele dette strekket utgjør en viktig felles kollektivakse.
Med hensyn til næringsetablering viser NHO til at 5 av 10 bedrifter har et udekket
kompetansebehov. Knutepunktstrategien fremstår mer som et likebehandlingsprinsipp fremfor
en strategisk vurdering av hvilke områder som egner seg for videre utvikling. En mer åpen
satsing på næringsetablering ville kunne bidra til bl.a. motstrøms trafikk. Rushtiden er sprengt,
samtidig som motgående busser og skinnegående nærmest er tomme. Dette må utnyttes!
FrP støtter Jernbaneverket, som mener at det må tidligere fremgå i strategien at flere
jernbanereisende krever flere busser inn mot de regionale knutepunktene, som igjen krever
tilstrekkelig veikapasitet og fremkommelighet inn mot stasjonen. Bussterminalkapasiteten må
også forsterkes.
En bedre evaluering av området Kjeller er viktig og burde vært evaluert. Kjeller er en av verdens
eldste flyplasser, og hører til vår nasjonale og internasjonale kulturarv. Også fylkesrådmannen
påpeker dette.
FrP støtter SNR s vurdering av at det kan oppstå et bakland mellom byer og steder i bybåndet/ i
randsonen mellom Oslo og Nedre Romerike som ingen er tjent med. Dette «baklandet» har
betydelige arealressurser nær eksisterende og fremtidige kollektivårer. De er for en stor del lett
byggbare og kan utvikles til funksjonelle byområder innenfor en relativt kort tidshorisont. De
mener at dette er mer kostnadseffektivt, sammenlignet med «høringsdokumentets» innenfra og
ut-strategi som i motsetning omfatter til dels tungt transformerbare områder.
Planens vekstfordeling er ikke forenelig med en kommunaløkonomisk bærekraftig
gevinstrealisering for allerede gjennomførte investeringer knyttet til sosial og teknisk
infrastruktur.
Det er derfor avslutningsvis viktig å presisere at denne planen ikke må frata kommunene
selvråderetten. Planen må gi kommunene individuelt handlingsrom såfremt intensjonene
ivaretas. Krav til dokumentasjon og metode i oppfølging av planen må være fleksible og
tilpasset nivå og problemstilling. Retningslinjene må derfor ikke fremstå som juridisk bindende
og bli gjenstand for unødvendige innsigelser. FrP er kjent med at en regional plan med
retningslinjer for arealbruk kan legges til grunn for innsigelser iht. P&B lovens § 5-4 om
myndighet til å fremme innsigelse til planforslag som er i strid med overordnet plan og advarer
derfor mot retningslinjene slik de er utformet i opprinnelig forslag som ligger til behandling.

241/15 Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2016-2019 vedtas.
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Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes til februar.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.

242/15 Oppnevning av representanter fra fylkestinget og yrkesopplæringsnemnda til
deltakelse i arbeidsgruppe for planlegging av konferanse for styrket samarbeid skolenæringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter,
herunder leder, som skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av
konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren.
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
Utvalgets behandling:
Representanten Brenna (AP) og representanten Melgaard (H) rettet opp i innspillet
fremmet fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Gunnar Melgaard (H) fremmes som representant i stedet for Tone Merete Hansen (Ap).
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse, hovedutvalg for plan, næring og miljø – med endring fremsatt av Brenna/Melgaard,
samt forslaget fra yrkesopplæringsnemnda ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
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Fylkestinget velger følgende fem representanter til å delta i styringsgruppe for planlegging og
gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren:
- Arne-Rune Gjelsvik (Frp)
- Ina Rangønes Libak (Ap)
- Eirik Bøe (V)
- Gunnar Melgaard (H)
- Siri Baastad (NHO)

243/15 Revidering av regional planstrategi for Akershus 2016-2020
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Arbeidet med regional planstrategi for 2016-2012 igangsettes.
2. Fylkestinget inviteres til et seminar om regionale prioriteringer og planbehov.
3. Arbeidet med regional planstrategi drøftes i regionrådene.
4. Fylkesutvalget tillegges ansvaret for koordineringen av den politiske dialogen internt i
fylkeskommunen.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) gjenopptok KRFs tilleggsforslag til punkt 3 fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø og som også er en del av hovedutvalgets innstilling:
Det må også vurderes å ta med Buskerud i et eventuelt samarbeid.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med det gjenopptatte tillegget ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Arbeidet med regional planstrategi for 2016-2012 igangsettes.
2. Fylkestinget inviteres til et seminar om regionale prioriteringer og planbehov.
3. Arbeidet med regional planstrategi drøftes i regionrådene. Det må også vurderes å ta
med Buskerud i et eventuelt samarbeid.
4. Fylkesutvalget tillegges ansvaret for koordineringen av den politiske dialogen internt i
fylkeskommunen.

244/15 34725 Bjertnes videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
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1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 34725 Bjertnes
videregående skole datert 14.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 118,8 mill. kr i
2015-kroner.
2. Tiltaket finansieres ved avsatte midler til prosjektet på 42,5 mill. kr i 2016, og det
resterende ved bruk av bevilgning på prosjekt 10420 – videregående skoler –
rehabilitering i 2017.
3. Utgifter til leie av midlertidige lokaler på 8 mill. kroner dekkes av posten til leie av
skolebygg på driftsbudsjettet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 34725 Bjertnes
videregående skole datert 14.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 118,8 mill. kr i
2015-kroner.
2. Tiltaket finansieres ved avsatte midler til prosjektet på 42,5 mill. kr i 2016, og det
resterende ved bruk av bevilgning på prosjekt 10420 – videregående skoler –
rehabilitering i 2017.
3. Utgifter til leie av midlertidige lokaler på 8 mill. kroner dekkes av posten til leie av
skolebygg på driftsbudsjettet.

245/15 31182 Bjørkelangen vgs - byggeprogram for inneklimatiltak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
4. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 31182 Bjørkelangen
videregående skole datert 04.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 58,8 mill. kr i
2015-kroner.
5. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 20172020
6. Utgifter til midlertidige lokaler på 6 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 2017-2020
Utvalgets behandling:
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Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 31182 Bjørkelangen
videregående skole datert 04.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 58,8 mill. kr i
2015-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 20172020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 6 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 20172020

246/15 15452 Ås videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
7. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 15452 Ås videregående
skole datert 05.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 110,5 mill. kr i 2015-kroner.
8. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av inneklimatiltak ved behandling
av økonomiplan 2017-2020
9. Utgifter til midlertidige lokaler på 8,5 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 20172020
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 15452 Ås videregående
skole datert 05.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 110,5 mill. kr i 2015-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av inneklimatiltak ved behandling
av økonomiplan 2017-2020
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3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8,5 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 20172020

247/15 Fremtidig organisasjonsmodell for Viken Filmsenter AS
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
- Akershus fylkeskommune anbefaler en samlokalisering av Viken Filmsenter AS. Målet
med samlokaliseringen er bedre ressursutnyttelse og et sterkere fagmiljø i hele regionen.
- Det skal fortsatt være aktivitet og faste treffpunkter i alle de fire eierfylkene.
- Endring av vedtektenes § 2 gjøres av generalforsamlingen i 2016.
- Driftstilskudd for 2016 er lagt inn i fylkesrådmannens budsjettforslag, i tråd med enighet
i generalforsamlingen i 2014. Akershus fylkeskommune anbefaler at en eventuell
opptrapping av driftstilskudd harmoniseres mellom eierfylkene i årlig generalforsamling.
- Det innledes en dialog med Oslo kommune og Kulturdepartementet om en eventuell
innlemmelse av Oslo i Viken Filmsenter AS.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
- Akershus fylkeskommune anbefaler en samlokalisering av Viken Filmsenter AS. Målet
med samlokaliseringen er bedre ressursutnyttelse og et sterkere fagmiljø i hele regionen.
- Det skal fortsatt være aktivitet og faste treffpunkter i alle de fire eierfylkene.
- Endring av vedtektenes § 2 gjøres av generalforsamlingen i 2016.
- Driftstilskudd for 2016 er lagt inn i fylkesrådmannens budsjettforslag, i tråd med enighet
i generalforsamlingen i 2014. Akershus fylkeskommune anbefaler at en eventuell
opptrapping av driftstilskudd harmoniseres mellom eierfylkene i årlig
generalforsamling.
- Det innledes en dialog med Oslo kommune og Kulturdepartementet om en eventuell
innlemmelse av Oslo i Viken Filmsenter AS.

248/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning 2016-2021
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
1. Det vedtas følgende regionale planer for vannforvaltning, med tilhørende tiltaksprogram
og handlingsprogram (jf. pbl §§ 8-4). Planene gjelder for perioden 2016-2021:
 Vannregion Glomma
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Den norske delen av Västerhavet vannregion
Vannregion Vest-Viken

2. Staten har gjennom vannforskriften ansvar for å gjennomføre en helhetlig og samordnet
vannforvaltning i Norge. Statlige myndighet bør gi en samordnet framstilling av hvordan
sektorene/departementene vil følge opp planene.
3. Berørte myndigheter må avsette tilstrekkelige ressurser og virkemidler for å gjennomføre
vannforvaltningsplanene. Det forventes at planene brukes som grunnlag for statlig planlegging og
tiltak, budsjetter og enkeltvedtak.
4. Det er behov for betydelig økning av ressurser til overvåking av vannmiljøet, som skissert i St. prp.
75 (2007-2008). Dette er nødvendig for at planene skal oppfylle vannforskriftens krav til
kunnskapsgrunnlag, og for å få et omforent beslutningsgrunnlag.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Det vedtas følgende regionale planer for vannforvaltning, med tilhørende tiltaksprogram
og handlingsprogram (jf. pbl §§ 8-4). Planene gjelder for perioden 2016-2021:
 Vannregion Glomma
 Den norske delen av Västerhavet vannregion
 Vannregion Vest-Viken
2. Staten har gjennom vannforskriften ansvar for å gjennomføre en helhetlig og samordnet
vannforvaltning i Norge. Statlige myndighet bør gi en samordnet framstilling av hvordan
sektorene/departementene vil følge opp planene.
3. Berørte myndigheter må avsette tilstrekkelige ressurser og virkemidler for å gjennomføre
vannforvaltningsplanene. Det forventes at planene brukes som grunnlag for statlig planlegging og
tiltak, budsjetter og enkeltvedtak.
4. Det er behov for betydelig økning av ressurser til overvåking av vannmiljøet, som skissert i St. prp.
75 (2007-2008). Dette er nødvendig for at planene skal oppfylle vannforskriftens krav til
kunnskapsgrunnlag, og for å få et omforent beslutningsgrunnlag.

249/15 Regionale forskningsfond Hovedstaden. Bestillingsbrev for perioden 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
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1. Fylkestinget slutter seg til at Akershus fylkeskommune påtar seg oppgaven som
vertsfylke for sekretariatet til det regionale forskningsfondet for Oslo og Akershus fram
til og med 2019.
2. Fylkestinget slutter seg til forslaget til avtale mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune (som vertsfylkeskommune) om vertsfylkeskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd for forvaltning av regionalt Forskningsfond i fondsregion
hovedstaden
3. Fylkestinget slutter seg til forslaget til bestillingsbrev til fondsstyret 2016-2019 for det
regionale forskningsfondet i Oslo og Akershus.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til at Akershus fylkeskommune påtar seg oppgaven som vertsfylke
for sekretariatet til det regionale forskningsfondet for Oslo og Akershus fram til og med
2019.
2. Fylkestinget slutter seg til forslaget til avtale mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune (som vertsfylkeskommune) om vertsfylkeskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd for forvaltning av regionalt Forskningsfond i fondsregion hovedstaden
3. Fylkestinget slutter seg til forslaget til bestillingsbrev til fondsstyret 2016-2019 for det
regionale forskningsfondet i Oslo og Akershus.

250/15 Valgkomiteen forslag til styre for regionalt forskningsfond hovedstaden Oslo og
Akershus 2016-2019.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget stiller seg bak valgkomiteens innstilling til nytt styre for Regionalt forskningsfond
Hovedstaden. Som medlemmer og varamedlemmer av styret velges:
Leder:
Ingvild Myhre (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune.
Nestleder:
Rolf Jarle Aaberg, foreslått av Norges Forskningsråd
Styremedlemmer:
Sveinung Skule (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Marius Øgaard (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Kari Kværner (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune
Eva Dugstad, foreslått av Norges Forskningsråd
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Varamedlemmer:
Foreslått av Akershus fylkeskommune:
1. Trine Wickstrøm (bosted Akershus)
2. Birger Svihus (bosted Akershus)
Foreslått av Oslo kommune:
1. Heidi Austlid (bosted Oslo)
2. Emilie Lasson (bosted Oslo)
Foreslått av Norges Forskningsråd:
1. Jo Døhl
2. Maaike M. Visser Taklo

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget stiller seg bak valgkomiteens innstilling til nytt styre for Regionalt forskningsfond
Hovedstaden. Som medlemmer og varamedlemmer av styret velges:
Leder:
Ingvild Myhre (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune.
Nestleder:
Rolf Jarle Aaberg, foreslått av Norges Forskningsråd
Styremedlemmer:
Sveinung Skule (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Marius Øgaard (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Kari Kværner (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune
Eva Dugstad, foreslått av Norges Forskningsråd
Varamedlemmer:
Foreslått av Akershus fylkeskommune:
1. Trine Wickstrøm (bosted Akershus)
2. Birger Svihus (bosted Akershus)
Foreslått av Oslo kommune:
1. Heidi Austlid (bosted Oslo)
2. Emilie Lasson (bosted Oslo)
Foreslått av Norges Forskningsråd:
1. Jo Døhl
2. Maaike M. Visser Taklo
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251/15 Valg av styrer, råd og utvalg 2015 - opprettinger og justeringer
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. ………… velges som nytt medlem i kontrollutvalget fra dags dato. Kontrollutvalget velges
som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlem
Leder Terje Granerud – Ap
Nestleder Hallstein Flesland - H
Hulda Tronstad – V
Ingunn Ulfsten – KrF
………………………..

Varamedlem
Heidi Finstad - Ap
Steinar Ørum - H
Øystein Smidt - V
Liv Wergeland Sørbye - KrF
Gabriel Kielland - MDG

2. Kjønnsbalansen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rettes opp ved at Svein
Gulbrandsen erstatter Elisabeth Wang som medlem. Elisabeth Wang velges som nytt
varamedlem. Gulbrandsen og Wang representerer fylkesmannen i Oslo og Akershus. SAFO
erstatter sin vararepresentant Tove-Britt Henriksen med Arne Kolstadbråten. Valgene gjøres
fra dags dato.
3. Åse Pettersen velges som varamedlem for Fagforbundet i Eldrerådet fra dags dato.
4. Kjønnsbalansen i yrkesopplæringsnemnda rettes opp ved at KS blir representert med ArneRune Gjelsvik fra dags dato.
5. Akershus fylkeskommune representeres som følger i KS’ fylkesmøte fra dags dato:
KS’ fylkesmøte

Anette Solli (H)
Gunnar Melgaard (H)
Lise Hagen Rebbestad (H)
Sebastian Næss Langaas (H)
Vibeke Limi (FrP)
Solveig Schytz (V)
Lars Salvesen (KrF)
Morten Vollset (Sp)
Tonje Brenna (Ap)
Amund Kjernli (Ap)
Ina Rangønes Libak (Ap)
Gjermund Skaar (SV)
Øyvind Solum (MDG)

Kjetil Nordengen (H)
Trine-Lise Østlund Blime (H)
Øyvind Rideng (H)
Tone Blixøen Yrvum (H)
Arne-Rune Gjelsvik (FrP)
Eirik Trygve Bøe (V)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Torunn Skottevik (Ap)
Jan Sandal (Ap)
Jens Petter Hagen (Ap)
Helga Hustveit (SV)
Kristin Antun (MDG)

6. Bærum kommune lar seg representere ved Tor Valdvik som medlem og Kjell Skovholt som
varamedlem i Akershusfondet.
7. Følgende kandidat til Rovviltnemnda for Østfold, Akershus og Oslo fremmes fra Akershus
fylkeskommune dersom fristen utsettes…………….
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Utvalgets behandling:
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet Kjersti Marie Stenstrup som medlem av
kontrollutvalget.
Representanten Tonje Brenna (AP) fremmet seg selv som medlem av Rovviltnemnda.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet seg selv som medlem av Rovviltnemnda
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet Lise Hagen Rebbestad (H) som medlem av
Rovviltnemnda.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet seg selv som medlem av Rovviltnemnda.
Representanten Solveig Schytz (V) fremmet seg selv om medlem av Rovviltnemnda.
Representanten Lars Salvesen (KRF) fremmet seg selv som medlem av Rovviltnemnda.
Representanten Morten Vollset (SP) fremmet seg selv som medlem av Rovviltnemnda.
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) fremmet Vibeke Limi (Frp) som medlem av
Rovviltnemnda.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med de fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Kjersti Marie Stenstrup (SV) velges som nytt medlem i kontrollutvalget fra dags dato.
Kontrollutvalget velges som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlem
Leder Terje Granerud – Ap
Nestleder Hallstein Flesland - H
Hulda Tronstad – V
Ingunn Ulfsten – KrF
Kjersti Marie Stenstrup - SV

Varamedlem
Heidi Finstad - Ap
Steinar Ørum - H
Øystein Smidt - V
Liv Wergeland Sørbye - KrF
Gabriel Kielland - MDG

2. Kjønnsbalansen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rettes opp ved at Svein
Gulbrandsen erstatter Elisabeth Wang som medlem. Elisabeth Wang velges som nytt
varamedlem. Gulbrandsen og Wang representerer fylkesmannen i Oslo og Akershus. SAFO
erstatter sin vararepresentant Tove-Britt Henriksen med Arne Kolstadbråten. Valgene
gjøres fra dags dato.
3. Åse Pettersen velges som varamedlem for Fagforbundet i Eldrerådet fra dags dato.
4. Kjønnsbalansen i yrkesopplæringsnemnda rettes opp ved at KS blir representert med ArneRune Gjelsvik fra dags dato.
5. Akershus fylkeskommune representeres som følger i KS’ fylkesmøte fra dags dato:
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KS’ fylkesmøte

Anette Solli (H)
Gunnar Melgaard (H)
Lise Hagen Rebbestad (H)
Sebastian Næss Langaas (H)
Vibeke Limi (FrP)
Solveig Schytz (V)
Lars Salvesen (KrF)
Morten Vollset (Sp)
Tonje Brenna (Ap)
Amund Kjernli (Ap)
Ina Rangønes Libak (Ap)
Gjermund Skaar (SV)
Øyvind Solum (MDG)

Kjetil Nordengen (H)
Trine-Lise Østlund Blime (H)
Øyvind Rideng (H)
Tone Blixøen Yrvum (H)
Arne-Rune Gjelsvik (FrP)
Eirik Trygve Bøe (V)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Torunn Skottevik (Ap)
Jan Sandal (Ap)
Jens Petter Hagen (Ap)
Helga Hustveit (SV)
Kristin Antun (MDG)

6. Bærum kommune lar seg representere ved Tor Valdvik som medlem og Kjell Skovholt som
varamedlem i Akershusfondet.
7. Følgende kandidater til Rovviltnemnda for Østfold, Akershus og Oslo fremmes fra Akershus
fylkeskommune dersom fristen utsettes:
- Tonje Brenna (Ap)
- Øyvind Solum (MDG)
- Lise Hagen Rebbestad (H)
- Gjermund Skaar (SV)
- Solveig Schytz (V)
- Lars Salvesen (KRF)
- Morten Vollset (SP)
- Vibeke Limi (Frp)

252/15 Ny langtidsplan for forsvarssektoren - uttalelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune mener at viktigheten av det sentrale Østlandsområdet i krig
eller en alvorlig krise er underkommunisert i Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015).
2. Akershus fylkeskommune vil påpeke viktigheten av at HV 01 og HV 02 ikke blir
svekket i den nye strukturen, da disse enhetene er viktig for blant annet sikring av kritisk
infrastruktur i regionen.
3. Akershus fylkeskommune støtter i hovedsak Østfold fylkeskommunes uttalelse i
forbindelse med langtidsplan for forsvarssektoren. Det påpekes imidlertid at i den grad
det blir aktuelt å knytte ledelsen for 335-skvadronen til Rygge, bør aktiviteten for øvrig
ved Gardermoen videreføres, og ikke svekke beredskapen i Akershus.
4. Akershus fylkeskommune mener at AIM Norway bør lokaliseres, slik at virksomheten
fortsatt kan være en del av kunnskapsmiljøet på Kjeller.
Utvalgets behandling:
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Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune mener at viktigheten av det sentrale Østlandsområdet i krig
eller en alvorlig krise er underkommunisert i Forsvarssjefens fagmilitære råd (2015).
2. Akershus fylkeskommune vil påpeke viktigheten av at HV 01 og HV 02 ikke blir svekket i
den nye strukturen, da disse enhetene er viktig for blant annet sikring av kritisk
infrastruktur i regionen.
3. Akershus fylkeskommune støtter i hovedsak Østfold fylkeskommunes uttalelse i
forbindelse med langtidsplan for forsvarssektoren. Det påpekes imidlertid at i den grad
det blir aktuelt å knytte ledelsen for 335-skvadronen til Rygge, bør aktiviteten for øvrig
ved Gardermoen videreføres, og ikke svekke beredskapen i Akershus.
4. Akershus fylkeskommune mener at AIM Norway bør lokaliseres, slik at virksomheten
fortsatt kan være en del av kunnskapsmiljøet på Kjeller.
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Referatsaker
5/15 Referater fra fylkeselevrådet

39

