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1/15

Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2016

Forut for møtet ble det holdt felles presentasjon hovedutvalg for plan, næring og miljø og
hovedutvalg for samferdsel i fylkestingssalen:



Klima- og miljøstatistikk: Om sentrale nøkkeltall og statistikk - innenfor klimagassutslipp, miljø,
pendling og samferdsel i Akershus, v/ Outi Torvinen, analysestaben i fylkesadministrasjonen.
Presentasjon av ØP, v/ Grethe Hjelle, økonomiseksjonen i fylkesadministrasjonen.

Fylkesdirektør Øyvind Michelsen fortsatte presentasjonen om økonomiplanen med fokus på
sektorområdene plan, næring og miljø. Fylkesdirektøren orienterte deretter kort om
folkevalgtopplæring i begynnelsen av desember. Der vil det blant annet gis nærmere orientering
om utvalgets politikkområder.
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Hovedutvalgets leder Eirik Bøe (V) organiserte en presentasjonsrunde for medlemmene
innledningsvis i møtet.
Under behandling av sak 73/15 bestilte hovedutvalget en orientering fra administrasjonen på
hvilke premisser som ligger til grunn for tildeling av midler fra fylkeskommunen.
Under behandling av sak 74/15 bestilte hovedutvalget en orientering om fremtidsmat fra
administrasjonen.
Vararepresentant Christan Bendz (H) bad om fritak fra møtet etter behandling av sak 75/15
grunnet jobboppdrag. Leder Eirik Bøe (V) innvilget fritak.
Hovedutvalget var fortsatt beslutningsdyktige med 12 representanter til stede ut møtet.
Referatsaker:
Sak 1/15 – Hovedutvalget tok politisk møteplan til etterretning.
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Saker til behandling
69/15 Folkevalgtopplæring i hovedutvalgene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalgets leder, nestleder og en representant fra opposisjonen gis myndighet til å sette
sammen program for folkevalgtopplæring i hovedutvalget til møtet i desember.
Eventuelle utgifter i tilknytning til dette dekkes innenfor budsjettrammen.
Utvalgets behandling:
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) foreslo Torunn Skottevik (Ap) som opposisjonens
representant til gruppen som skal sette sammen program for folkevalgtopplæring til
hovedutvalgets møte i desember.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med forslaget til Hansen (Ap).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Hovedutvalgets leder, nestleder og en representant fra opposisjonen gis myndighet til å sette
sammen program for folkevalgtopplæring i hovedutvalget til møtet i desember.
Eventuelle utgifter i tilknytning til dette dekkes innenfor budsjettrammen.

70/15 Årsberetning for Foreningen Ungt Entreprenørskap i Akershus 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Årsberetningen 2014 til Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Årsberetningen 2014 til Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus tas til orientering.
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71/15 Årsmelding for Akershus Reiselivsråd 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Årsrapporten for Akershus Reiselivsråd 2014 tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Årsrapporten for Akershus Reiselivsråd 2014 tas til orientering.

72/15 Etablerertjenesten - forlengelse av avtaler ut 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Samarbeidsavtalen om etablererveiledningen i Akershus forlenges ut 2016.
2. Sak om videre utvikling og organisering av etablererveiledningen legges fram for
hovedutvalg for plan, næring og miljø før sommeren 2016.

Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet tilleggsforslag om nytt pkt. 3:
Saken legges også frem for Fylkestinget før sommeren 2016.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget til Melgaard (H).
Vedtak:
1. Samarbeidsavtalen om etablererveiledningen i Akershus forlenges ut 2016.
2. Sak om videre utvikling og organisering av etablererveiledningen legges fram for
hovedutvalg for plan, næring og miljø før sommeren 2016.
3. Saken legges også frem for Fylkestinget før sommeren 2016.
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73/15 Tilskudd by- og næringsutvikling Lørenskog og Skedsmo
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune bevilger kr 290 000 til gjennomføring av følgende tiltak i samarbeid
med Skedsmo og Lørenskog kommuner:
a. Felles næringsseminar (januar/februar 2016).
b. Utredning av nærings- og sysselsettingsmessige ringvirkninger av Akershus
Universitetssykehus.
2. Studie av potensielle sammenhenger mellom næringsutvikling i bybåndet, og en bymessig
utvikling av aksen Kjeller/Lillestrøm - Ahus/Lørenskog sentrum.
3. Bevilgningen forutsetter Skedsmo og Lørenskog kommuners finansielle deltagelse som
beskrevet i søknaden.
4. Bevilgningen til næringskonferanse kr 50.000 dekkes over ansvarskonto 343007, by- og
tettstedsutvikling, de øvrige 240.000 dekkes over 343112, utredninger regionale planprosesser.

Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (Frp) fremmet et alternativt forslag (nr. 1) og et
tilleggsforslag (nr. 2) til fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune avslår søknaden. Tidligere bevilgning til næringskonferanse kr. 50.000
dekkes over ansvarskonto 343007, by- og tettstedsutvikling.
2. Det bes om en egen sak om fylkeskommunens innsats i by- og næringsutvikling/innovasjon som
kan danne grunnlag for fremtidig helhetlig behandling av slike saker.

Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende endringsforslag til
fylkesrådmannens innstilling:
Endres i pkt. 1: Akershus fylkeskommune bevilger kr 240 000 til gjennomføring av […]
Votering:





Fossums (Frp) alternative forslag pkt. 1, fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Solums (MDG) endringsforslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
Fossums (Frp) tilleggsforslag (nr.2) ble vedtatt mot 3 stemmer (Ap) og ble lagt til som nytt pkt. 5
i innstillingen.

Vedtak:

1. Akershus fylkeskommune bevilger kr 290 000 til gjennomføring av følgende tiltak i samarbeid
med Skedsmo og Lørenskog kommuner:
a. Felles næringsseminar (januar/februar 2016).
b. Utredning av nærings- og sysselsettingsmessige ringvirkninger av Akershus
Universitetssykehus.
2. Studie av potensielle sammenhenger mellom næringsutvikling i bybåndet, og en bymessig
utvikling av aksen Kjeller/Lillestrøm - Ahus/Lørenskog sentrum.
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3. Bevilgningen forutsetter Skedsmo og Lørenskog kommuners finansielle deltagelse som
beskrevet i søknaden.
4. Bevilgningen til næringskonferanse kr 50.000 dekkes over ansvarskonto 343007, by- og
tettstedsutvikling, de øvrige 240.000 dekkes over 343112, utredninger regionale planprosesser.
5. Det bes om en egen sak om fylkeskommunens innsats i by- og næringsutvikling/innovasjon som
kan danne grunnlag for fremtidig helhetlig behandling av slike saker.

74/15 Fremtidsmat - Strategiutvikling i forbindelse med arenasøknad
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1) Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger kr. 105.000 til Nofima til prosjektet
«Strategiutvikling i næringsklyngen Fremtidsmat – Mat for bedre helse».
2) Det forutsettes at bevilgningen fra Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune er i
samsvar med finansieringsplanen som foreligger.
3) Midlene bevilges til et engasjement av en ekstern fasilitator.
4) Bevilgningen belastes innsatsmidlene for innovasjon 2015 – 311130.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Vedtak:
1) Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger kr. 105.000 til Nofima til prosjektet
«Strategiutvikling i næringsklyngen Fremtidsmat – Mat for bedre helse».
2) Det forutsettes at bevilgningen fra Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune er i
samsvar med finansieringsplanen som foreligger.
3) Midlene bevilges til et engasjement av en ekstern fasilitator.
4) Bevilgningen belastes innsatsmidlene for innovasjon 2015 – 311130.

75/15 Vedtak av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
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.
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Utvalgets behandling:
Leder Eirik Bøe (V) foreslo at hovedutvalget tok saken til orientering.
Representanten Melgaard (H) foreslo at leder sitt forslag om å ta saken til orientering skulle
følge saken.
Votering:



Melgaards (H) forslag om at Bøes (V) forslag følger saken videre ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs 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.
Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.

76/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen er et godt grunnlag for samarbeid på
tvers av kommune- og fylkesgrenser og for Osloregionens innspill til nasjonale
samferdselsprioriteringer.
2. For å tydeliggjøre målet om mer gods over på bane foreslås følgende understrekende tilføying i
strategien om gods og logistikk, kulepunkt 3 (s 8 og 35):
Ruste opp vei- og baneforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer på tvers
av regionen og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdene.
3. For å tydeliggjøre målet om å få mer gods over på bane foreslås følgende tilføying i strategien
om transport kulepunkt 5 (s 8 og 48):

Planlegge for videreføring av IC- nettet fra til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere
til naboregionen i Sverige og understøtte økt andel av gods på jernbane mot kontinentet.
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (Frp) fremmet følgende alternative forslag:
Saken tas til orientering.
Leder Eirik Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag og foreslo at det følger saken i videre
behandling:
Osloregionen forventes å legge Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus til
grunn i det videre arbeidet med Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen.
Votering:



Fossums (Frp) alternative forslag fikk 1 stemme og falt.
Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp og MDG).

9

10





Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Fylkesrådmannens innstilling pkt. 3 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Bøes (V) forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Frp), og følger saken i videre behandling.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:

1. Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen er et godt grunnlag for samarbeid på
tvers av kommune- og fylkesgrenser og for Osloregionens innspill til nasjonale
samferdselsprioriteringer.
2. For å tydeliggjøre målet om mer gods over på bane foreslås følgende understrekende tilføying i
strategien om gods og logistikk, kulepunkt 3 (s 8 og 35):
Ruste opp vei- og baneforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer på tvers
av regionen og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdene.
3. For å tydeliggjøre målet om å få mer gods over på bane foreslås følgende tilføying i strategien
om transport kulepunkt 5 (s 8 og 48):

Planlegge for videreføring av IC- nettet fra til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere
til naboregionen i Sverige og understøtte økt andel av gods på jernbane mot kontinentet.
Tilleggsforslag som følger saken:
Osloregionen forventes å legge Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus til
grunn i det videre arbeidet med Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen.

77/15 Handlingsprogrammet for hydrogenstrategienStatus og videre fremdrift
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesrådmannens redegjørelse om status for gjennomføring av handlingsprogrammet for
hydrogenstrategien vedtatt i oktober 2014, tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkesrådmannens redegjørelse om status for gjennomføring av handlingsprogrammet for
hydrogenstrategien vedtatt i oktober 2014, tas til orientering.
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78/15 Høring av lovforslag om endringer i plan - og bygningsloven - Endringer i reglene
om sentral godkjenning
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 04.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget i Akershus vedtar følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i plan- og
bygningsloven:
1. Fylkesutvalget støtter forslaget om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved
behandling av private planinitiativ, og forslaget om enklere regler for oppheving av plan.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om enklere regler for endring av plan, og heller ikke
forslaget om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
3.

Fylkesutvalget vil bare gi betinget støtte til forslaget til forenklinger i
dispensasjonsbestemmelsene.

4. Fylkesutvalget støtter forslagene om forenklinger som gjelder regionale planer.
5. Fylkesutvalget støtter forslaget om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten
byggegrense, og forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som
utarbeider private planforslag
6. Fylkesutvalget har ingen merknader til de øvrige forslagene, og støtter også disse.

Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (Frp) fremmet følgende alternative forslag:
Akershus fylkeskommune støtter det generelle ønsket om å forenkle plan- og bygningsloven.
Akershus fylkeskommune støtter derfor departementets høringsforslag i sin helhet.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 5:
Fylkesutvalget støtter ikke forslaget […].
Votering:






Fossums (Frp) forslag fikk 1 stemme og falt.
Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1-4 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
Skaars (SV) endringsforslag fikk 1 stemme (SV) og falt.
Fylkesrådmannens innstilling pkt. 5 ble vedtatt mot 2 stemmer (SV og Frp)
Fylkesrådmannens innstilling pkt. 6 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)

Hovedutvalgets innspill:
Fylkesutvalget i Akershus vedtar følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i plan- og
bygningsloven:
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1. Fylkesutvalget støtter forslaget om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved
behandling av private planinitiativ, og forslaget om enklere regler for oppheving av plan.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om enklere regler for endring av plan, og heller ikke
forslaget om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
3.

Fylkesutvalget vil bare gi betinget støtte til forslaget til forenklinger i
dispensasjonsbestemmelsene.

4. Fylkesutvalget støtter forslagene om forenklinger som gjelder regionale planer.
5. Fylkesutvalget støtter forslaget om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten
byggegrense, og forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som
utarbeider private planforslag
6. Fylkesutvalget har ingen merknader til de øvrige forslagene, og støtter også disse.
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Referatsaker
1/15 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2016
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