Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 06.06.2017

Møtested:
Møtedato:
Tid:

Rud videregående skole,
Hauger skolevei 15, Rud
06.06.2017
15:00 – 16:50

1

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KrF
H
H
H
FrP
V
Sp
Ap
Ap
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Torunn Skottevik
Amund Kjernli

Representerer
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Amund Kjernli
Medlem

Representerer
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør
John Arve Eide
Fylkesdirektør
Thomas Tvedt
Fylkesdirektør
Kristin Felde
Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonsdirektør
Knut Thiblin
Økonomisjef
Renate Støa
Fylkesadvokaten
Marianne Straume
Utvalgssekretariatet
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 2. mai ble godkjent.
Fylkesordfører opplyste om ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19. juni for å håndtere
saker i forbindelse med Oslopakke 3. Innkalling kommer senere.
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90/2017 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Sunnaas - Ny behandling

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen vedtar revidert reguleringsplan for Sunnaas,
alternativ 1. Alternativ 1 imøtekommer innsigelsen fremmet av fylkesutvalget i møte
22.08.2016, FU-sak 126/16.
2. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen ikke går videre med alternativ 2, som åpner for en
vesentlig høyere utnyttelse enn de utbyggingsplaner som Sunnaas sykehus selv har
beskrevet fram til 2030.
Utnyttelsesgraden bør begrenses til det som forventes realisert i de nærmeste 10 årene.
Regulering av videre utbygging bør utsettes til gjennomføringen nærmer seg. Innsigelsen
fremmet i brev datert 22.02.2017 opprettholdes for alternativ 2.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken.

Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

91/2017 - Frogn kommune - Områdereguleringsplan - Gamle Drøbak - Offentlig ettersyn Innsigelse

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Gamle Drøbak er et kulturmiljø av nasjonal interesse, som inngår i Riksantikvarens NB!register. Fylkesutvalget berømmer kommunen for en grundig kartlegging av
kulturminneverdier og handlingsrom gjennom DIVE-analyse og mulighetsstudier.
Fylkesutvalget er positiv til intensjonen om en klar og tydelig plan som også identifiserer
et handlingsrom.
2. Fylkeskommunen er som regional kulturminnemyndighet delegert ansvar for
ivaretagelse av regionale og nasjonale kulturminneinteresser gjennom gjeldende lovverk,
forskrifter og planer. Planforslaget legger opp til en praksis som medfører at
fylkeskommunen ikke får fulgt opp sitt ansvar. Fylkesutvalget mener videre at
kulturminneverdiene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget, og at flere av
bestemmelsene er uklare. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget på følgende
punkter:
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a) § 2.3.3: Planforslaget legger opp til en praksis som medfører at fylkeskommunen
ikke får fulgt opp sitt ansvar som regional kulturminnemyndighet, og strider dermed
mot gjeldende lovverk, forskrifter og planer.
b) Registrering av automatisk fredete kulturminner på land og under vann er ikke
gjennomført jfr. kulturminneloven § 9.
c) § 12.1.1: Bestemmelsen sikrer kun bevaring av bygningsmiljøet fra 1700- og 1800tallet. I Drøbak er det i tillegg knyttet nasjonale interesser til kulturminner fra det 20.
århundret. Bestemmelsen må også sikre bevaring av verdifulle kulturminner fra
1900-tallet og frem til i dag.
d) § 12.2.2: Viktige kulturminneverdier er en ikke fornybar ressurs. Plan- og
bygningsloven krever at det formuleres klare og tydelige bestemmelser om hva som
skal bevares. Kulturminneverdiene er ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom
bestemmelsen.
e) § 12.2.3: Dersom planen skal ha en bestemmelse om gjenoppføring etter brann, må
det gå frem at hensikten er å gjenoppføre en kopi av det tapte kulturminnet.
f) § 12.2.9: Det er uklart hva som ligger i betingelsene lagt til grunn for vurdering av
tilbygg/påbygg. Dette må presiseres, og bestemmelsen bør sikre at tiltaket
underordner seg den opprinnelige bygningen i volum og høyde.
g) § 6.2.1: Presteboligen utgjør sammen med hagen et herskapelig og helhetlig
villaanlegg, med høy bevaringsverdi. Fylkesutvalget mener at bevaringsverdien ikke
ivaretas i tilstrekkelig grad dersom hagen bygges ut.
h) § 6.2.2: Tranga 8 med tilhørende hageanlegg har høy bevaringsverdi. Fylkesutvalget
mener at bevaringsverdien ikke ivaretas i tilstrekkelig grad dersom hagen bygges ut.
i) § 6.3.6: Bankløkka foreslås regulert til blandet formål med mulighet for utbygging.
Bankløkka grenser til kulturmiljøer med høy bevaringsverdi, herunder Drøbak kirke.
Bestemmelsene må gi klarere rammer for tiltak, eventuelt må det stilles krav om
detaljregulering før tiltak.
3. Fylkesutvalget har i tillegg følgende anbefalinger:
a) § 1. Fylkesutvalget anbefaler at kunnskapsverdier tas inn i planens hovedformål på
lik linje med opplevelsesverdier og bruksverdier.
b) § 12.2.1: Hovedformålet i en bevaringsplan bør være å hindre riving, samtidig som
det åpnes for dette i unntakstilfeller. Fylkesutvalget anbefaler en tydeligere
formulering av bestemmelsen om riving.
c) § 12.2.5: Innsetting av nye elementer vil si et tillegg av noe nytt, og ikke en
erstatning. Dette bør komme klart frem i bestemmelsen.
d) § 12.2.7: En bestemmelse om nødvendig erstatning av vinduer bør åpne for å
tilbakeføre til opprinnelig eller eldre situasjon.
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§ 12.2.13: Utendørs fargesetting omhandler kun bebyggelsen oppført etter 1950. En slik
bestemmelse bør også gi føringer for den eldre bebyggelsen.

Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende endring i siste setning av
fylkesrådmannens innstilling punkt 2 c:
Bestemmelsen må også sikre bevaring av verdifulle kulturminner fra tidlig 1900-tall.
Representanten Vibeke Limi (FrP) foreslo å føye til «eksteriørmessig» til fylkesrådmannens
innstilling punkt 2 e.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 t.o.m «fulgt opp sitt ansvar», ble enstemmig
vedtatt.
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 for øvrig, før bokstavavsnittene, ble vedtatt med
12 mot 1 stemme (FrP).
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 a, b og c fram til «det 20. århundre» ble
enstemmig vedtatt.
5. Melgaards alternative forslag til 2 c for øvrig fikk 6 stemmer (H, FrP + Sp) og falt.
6. Fylkesrådmannens innstilling til punkt 2 c for øvrig ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H,
FrP + Sp).
7. Fylkesrådmannens innstilling punktene 2 d og f ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
8. Fylkesrådmannens innstilling punktene 2 e (inkludert det redaksjonelle supplementet
«eksteriørmessig» og 2 g ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, FrP + Sp).
9. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 h ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H + FrP).
10. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 i ble enstemmig vedtatt.
11. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Gamle Drøbak er et kulturmiljø av nasjonal interesse, som inngår i Riksantikvarens
NB!-register. Fylkesutvalget berømmer kommunen for en grundig kartlegging av
kulturminneverdier og handlingsrom gjennom DIVE-analyse og mulighetsstudier.
Fylkesutvalget er positiv til intensjonen om en klar og tydelig plan som også identifiserer
et handlingsrom.
2. Fylkeskommunen er som regional kulturminnemyndighet delegert ansvar for
ivaretagelse av regionale og nasjonale kulturminneinteresser gjennom gjeldende
lovverk, forskrifter og planer. Planforslaget legger opp til en praksis som medfører at
fylkeskommunen ikke får fulgt opp sitt ansvar. Fylkesutvalget mener videre at
kulturminneverdiene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget, og at flere av
bestemmelsene er uklare. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget på følgende
punkter:
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a) § 2.3.3: Planforslaget legger opp til en praksis som medfører at fylkeskommunen ikke
får fulgt opp sitt ansvar som regional kulturminnemyndighet, og strider dermed mot
gjeldende lovverk, forskrifter og planer.
b) Registrering av automatisk fredete kulturminner på land og under vann er ikke
gjennomført jfr. kulturminneloven § 9.
c) § 12.1.1: Bestemmelsen sikrer kun bevaring av bygningsmiljøet fra 1700- og 1800tallet. I Drøbak er det i tillegg knyttet nasjonale interesser til kulturminner fra det 20.
århundret. Bestemmelsen må også sikre bevaring av verdifulle kulturminner fra
1900-tallet og frem til i dag.
d) § 12.2.2: Viktige kulturminneverdier er en ikke fornybar ressurs. Plan- og
bygningsloven krever at det formuleres klare og tydelige bestemmelser om hva som
skal bevares. Kulturminneverdiene er ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom
bestemmelsen.
e) § 12.2.3: Dersom planen skal ha en bestemmelse om gjenoppføring etter brann, må
det gå frem at hensikten er å gjenoppføre en kopi av det tapte kulturminnet
eksteriørmessig.
f) § 12.2.9: Det er uklart hva som ligger i betingelsene lagt til grunn for vurdering av
tilbygg/påbygg. Dette må presiseres, og bestemmelsen bør sikre at tiltaket
underordner seg den opprinnelige bygningen i volum og høyde.
g) § 6.2.1: Presteboligen utgjør sammen med hagen et herskapelig og helhetlig
villaanlegg, med høy bevaringsverdi. Fylkesutvalget mener at bevaringsverdien ikke
ivaretas i tilstrekkelig grad dersom hagen bygges ut.
h) § 6.2.2: Tranga 8 med tilhørende hageanlegg har høy bevaringsverdi. Fylkesutvalget
mener at bevaringsverdien ikke ivaretas i tilstrekkelig grad dersom hagen bygges ut.
i) § 6.3.6: Bankløkka foreslås regulert til blandet formål med mulighet for utbygging.
Bankløkka grenser til kulturmiljøer med høy bevaringsverdi, herunder Drøbak kirke.
Bestemmelsene må gi klarere rammer for tiltak, eventuelt må det stilles krav om
detaljregulering før tiltak.
3. Fylkesutvalget har i tillegg følgende anbefalinger:
a) § 1. Fylkesutvalget anbefaler at kunnskapsverdier tas inn i planens hovedformål på
lik linje med opplevelsesverdier og bruksverdier.
b) § 12.2.1: Hovedformålet i en bevaringsplan bør være å hindre riving, samtidig som
det åpnes for dette i unntakstilfeller. Fylkesutvalget anbefaler en tydeligere
formulering av bestemmelsen om riving.
c) § 12.2.5: Innsetting av nye elementer vil si et tillegg av noe nytt, og ikke en
erstatning. Dette bør komme klart frem i bestemmelsen.
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d) § 12.2.7: En bestemmelse om nødvendig erstatning av vinduer bør åpne for å
tilbakeføre til opprinnelig eller eldre situasjon.
§ 12.2.13: Utendørs fargesetting omhandler kun bebyggelsen oppført etter 1950. En slik
bestemmelse bør også gi føringer for den eldre bebyggelsen.

92/2017 - Fet kommune - kommunedelplan for Glommakryssing - rv 22 - uttalelse til
offentlig ettersyn

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er positive til at det er utredet og framlagt tre alternative løsninger for ny rv.
22 - Glommakryssing.
2. Fylkesutvalget tillegger kostnadsforskjellen på ca. 1,3-1,6 mrd. kr mellom alternativ A2 og
E2 betydelig vekt i vurderingen av alternativer, og anbefaler alternativ A2
Det er usikkert hvilken undervariant av A2 som vil gi minst negative virkninger på
kulturminner og landskap, samt hvor uheldig det er å blande sammen lokaltrafikk og
gjennomgangstrafikk ved en løsning hvor all trafikk samles på en bro. Det er også usikkerhet
hvilken funksjon riksveiløsningen mot Østfold vil kunne få i framtiden. Kommunedelplanen
bør derfor utformes slik at den muliggjør begge løsninger.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende alternative forslag:
1. Fylkesutvalget mener veiens funksjon, og dermed valg av løsning, er nært knyttet til valg av

ny riksveiløsning mot Østfold. Fylkesutvalget mener dette må avklares gjennom igangsatt KVU
for hele strekningen fram til Østfold før en tar endelig stilling til valg av løsning for ny rv. 22
over Glomma.
2. Fylkesutvalget fraråder E2 på grunn av høye kostnader og betydelige naturinngrep, og A2 pga
den økte belastningen på Fetsund Lenser. Det anbefales at A-alternativet vurderes igjen, med
rundkjøring på begge sider av broen, og med avbøtende og skjermende tiltak mot blant annet
Fetsund Lenser.
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP
+ Sp:
1. Fylkesutvalget er positive til at det er utredet og framlagt tre alternative løsninger for ny
rv. 22 – Glommakryssing.
2. Fylkesutvalget er opptatt av at fylkeskommunens ansvarsområder ivaretas i planarbeidet.
Alternativ E2 anses å være den løsningen for Glommakryssing som best ivaretar
trafikkavvikling, fremføring av kollektivtrafikken, forholdet til de regionalt og nasjonalt
viktige kulturminnene i området og utvikling av Fetsund sentrum som et prioritert
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vekstområde.
3. Fylkesutvalget ber staten øke sin andel av finansieringen, slik at bompengeandelen kan
holdes på et akseptabelt nivå.
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende alternative forslag:
Det er knyttet stor usikkerhet til både A2- og E2-alternativet, både i forhold til kostnader og
løsning for ny Rv. 22 mot Østfold. Fylkesutvalget avventer derfor Stortingets behandling av
Nasjonal Transportplan.

Votering:
1. Solums forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
2. FrP og Sps forslag (herunder punkt 1 som var identisk med fylkesrådmannens innstilling
punkt 1), fikk 2 stemmer (FrP + Sp) og falt.
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
4. Melgaards forslag ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FrP, MDG + Sp).

Vedtak:
Det er knyttet stor usikkerhet til både A2- og E2-alternativet, både i forhold til kostnader og
løsning for ny Rv. 22 mot Østfold. Fylkesutvalget avventer derfor Stortingets behandling av
Nasjonal Transportplan.

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.06.2017
93/2017 - Høring av kommuneplan Oslo kommune
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det er positivt at Oslo kommune har valgt å vektlegge betydningen av regionalt
samarbeid i kommuneplanen. Akershus fylkeskommune mener i likhet med Oslo
kommune at samarbeidet mellom Oslo og Akershus innenfor både areal og transport,
klima og energi, innovasjon og næringsutvikling er og blir viktig for å utvikle
hovedstadsområdet og nå målene som er nedfelt i våre felles regionale planer og
styringsdokumenter.
2. Akershus fylkeskommune mener Oslo kommune har utarbeidet en solid og ambisiøs plan
med tydelige strategier for å nå visjonen om en grønnere, varmere og mer skapende by

10

med plass til alle. Kommuneplanen bygger opp under føringene i vår felles regional plan
for areal og transport.
3. Akershus fylkeskommune mener det er positivt at forutsetningene for utbygging i
Groruddalen nordøst og Gjersrud -Stensrud forutsetter gode klimavennlige
transportløsninger. Kollektivtilbudet må tilrettelegges slik at det ikke hindrer
kollektivframkommelig på E6 for pendlere i Akershus.
4. Kommuneplanen til Oslo vektlegger bærekraftig utvikling, sirkulær økonomi, gjenbruk
og transport knyttet til varetransport og bygningsmasse. Med disse perspektivene og de
utfordringene Oslo har med masseforvaltning er det derfor et savn at kommuneplanen
ikke inkluderer byggeråstoff og overskuddsmasser som tema.

94/2017 - Akershus Energi AS - ordinær generalforsamling 2017
Utvalgets behandling:
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet følgende endringsforslag til valgkomitèens
innstilling punkt 2:
Fylkesutvalget går inn for at styrehonorarer reduseres for å vise måtehold med lederlønninger.
Reduksjon overlates til generalforsamlingen, men oppfordrer til 50 % reduksjon.

Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 og punkt 2, valgkomitèens innstilling punkt
1, ble enstemmig vedtatt.
2. Ved alternativ votering mellom Skaars forslag og fylkesrådmannens innstilling punkt 2,
valgkomitèens innstilling punkt 2, ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 12 mot 1
stemme (SV).

Vedtak:
1. Fylkesutvalget anbefaler at årsrapporten godkjennes.
2. Fylkesutvalget slutter seg til innstillingen fra valgkomiteen

95/2017 - Høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for
økt deltakelse og mestring

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter ekspertutvalgets oppfordring til økt forskning innenfor
fagfeltet «hjelpemidler og tilrettelegging» i kapitel 15, og understreker viktigheten av
rapportens fokus på potensialet i tverrfaglig og tverretatlig kompetanse og satsing for å få
fram ny og nyttig kunnskap.
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2. Brukere har ulike behov og vil forholde seg til ulike aktører og forvaltningsnivåer gjennom
et livsløp. Akershus fylkeskommune ønsker derfor å påpeke nødvendigheten av et helhetlig
brukerperspektiv for å sikre bred og effektiv utnyttelse av hjelpemidler på tvers av arenaer.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) gjenopptok rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevnes alternative forslag:
Fylkeskommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle
livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-økonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.

Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkeskommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle
livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-økonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.

96/2017 - Eierstrategi 2017- 2020 Norasondegruppen AS
Utvalgets behandling:

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

97/2017 - Viken Filmsenter AS - forslag til ny aksjonæravtale
Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Ny aksjonæravtale for Viken Filmsenter AS godkjennes som vedlagt.
2. Akershus fylkeskommune vil i eiermøtet våren 2017 ta opp samarbeidsrelasjonen mellom
Viken Filmsenter AS og Mediefabrikken.

98/2017 - Fordeling av tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket for
2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Fylkesutvalget bevilger kr 972.475 til gjennomføring av tiltak til rekruttering og
kompetanseheving i landbruket i Oslo og Akershus for 2017 til følgende kurs og prosjekter:
SØKNAD
Kurs/prosjekt 2017
Inn på tunet Akershus SA, markedsføringskurs
3stk.
Landbrukshelga 2018, Akershus Bondelag/NLRØst,mfl
Agronomkurs for voksne, Hvam vgs
Fagskoletilbud innen økologisk landbruk,
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam vgs

Budsjett

77.225

77.225

684.000

295.000

295.000

450.000

200.000

200.000

2.251.636

100.000

100.000

60.000

40.000

40.000

62.000

10.000

10.000

Skogselskapet i Hedmark, Velg skog region øst

SUM

Kompetanse Rekrutter Kompetanse
heving
ing
heving

77.225

Det Kongelige selskap for Norges Vel
Norsk Landbruksrådg. Viken, Substratdyrking
jordbær og bringebær
Tyr Akershus, ammekuskole i Akershus
Akershus Bondelag, kurs i arealforvaltning og
jordvern
Hurdal Birøkterlag, prosjekt bærekraftig birøkt i
Hurdal
Utvikling av fagskoletilbud innen dyreassisterte
aktiviteter, Fagskolen Innlandet, studiested Hvam
vgs

Rekrutter
ing

FORSLAG

270.000

55.000

55.000

54.000

20.250

20.250

99.000

30.000

30.000

79.500

45.000

45.000

590.000
4.677.361

100.000
55.000

817.475

55.000

SUM TOTALT

917.475
972.475

Midlene tas fra ansvar 240909 prosjekt 92102.

99/2017 - Hurdal kommune - Tilskudd til folkehelse - Bærekraftfestivalen i Hurdal - 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til Hurdal kommunes satsing på bærekraftkonferansen
og bærekraftfestivalen med formål om å rette mer oppmerksomhet om bærekraftige
løsninger. Akershus fylkeskommune støtter konferansen og festivalen med 125.000 kr, som
belastes Miljøfondet, ansvar 715114.
2. Akershus fylkeskommune støtter et underarrangement i forbindelse med bærekraftfestivalen
med 75.000 kr, som belastes fra tilskuddsordningen Regional utvikling folkehelse, ansvar
320001. Kommunen oppfordres til å søke eventuell støtte for 2018 innenfor ordinære
tilskuddsordninger.
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100/2017 - Søknad om støtte til "Smart Mobility 2017" - Kunnskapsbyen
Lillestrøm/OREEC
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus fylkeskommune bevilger inntil 350.000 kr til Kunnskapsbyen Lillestrøm til
gjennomføring av «Smart Mobility 2017». Bevilgningen dekkes fra 311130 Innsatsmidler for
innovasjon.

101/2017 - Finansiering av Vear bru i Røyken og økt beredskap i Oslofjordtunellen. Bruk
av bompengemidler.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
1. Buskerud fylkeskommune gis tillatelse til å benytte 9,5 millioner kroner fra
bompengeselskapet «Oslofjordtunellen» til delfinansiering av utbedring av Vear bru i
Røyken.
2. Vedtaket er basert på at Buskerud fylkeskommune har gitt Akershus fylkeskommune tillatelse
til å benytte et tilsvarende beløp fra bompengeselskapet «Oslofjordtunellen» til tiltak i
Akershus knyttet opp mot rv. 23, jf. vedtak i fylkesutvalget i Buskerud 5.4.17.
3. Akershus fylkeskommune gir tillatelse til at en eventuell kostnadsøkning i tilknytning til Vear
bru kan finansieres med en tilvarende kostnadsfordeling som beskrevet i saksframstillingen
under forutsetning av at Akershus fylkeskommune kan disponere et tilsvarende beløp fra
bompengeselskapet «Oslofjordtunellen» til tiltak i Akershus.

102/2017 - Brygge Rolfsbukta - Fornebu. Etterbruk

Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
1. Bryggeanlegget i Rolfsbukta på Fornebu opprettholdes.
2. Kostnader knyttet til ferdigstillelse og drift av bryggen finansieres gjennom bruk av
belønningsmidler.

103/2017 - KOSTRA-analyser av videregående opplæring, administrasjon, samferdsel og
tannhelsetjenesten
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill:
Saken tas til orientering.
Fylkesrådmannen bes komme med tilbakemelding innen utgangen av år 2017 på hvilke tiltak
som er iverksatt og planlagt for å få ned kostnadene på de skolene med utdanningsprogram der
kostnadene er betydelig over landsgjennomsnittet

Utvalgets behandling:

Votering:
1. Hovedutvalgets innspill, første setning ble enstemmig vedtatt.
2. Hovedutvalgets innspill for øvrig ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG + Sp).

Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Fylkesrådmannen bes komme med tilbakemelding innen utgangen av år 2017 på hvilke tiltak
som er iverksatt og planlagt for å få ned kostnadene på de skolene med utdanningsprogram der
kostnadene er betydelig over landsgjennomsnittet.

104/2017 - Inntektsrammer og strategier for ØP 2018-2021
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden 2018 – 2021 må rettes inn mot å skape
rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen videregående
skole i perioden 2020 – 2028. Dette betyr at:
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a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig
finansiering av kommende investeringer.
b) Investeringene finansieres med 25 prosent egenkapital i henhold til vedtatt norm for
bærekraftig fylkeskommunal økonomi.
c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved
effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling.
d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer.
e) Gjeldende vedtatte hovedmål for Akershus fylkeskommune legges til grunn for årsbudsjett
2018 og ØP 2018-2021.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tillegg til fylkesrådmannens
innstilling punkt c: …, eller omprioritering av veimidler.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende forslag:
1. Trygt og seriøst arbeidsliv: Akershus fylkeskommune bes styrke arbeidet for å
fremme et seriøst arbeidsliv, med anstendige arbeidsforhold og rettferdig
konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor. Sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet må bekjempes og Akershus fylkeskommune må
bruke sin innkjøpsmakt til å fremme krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere,
begrense antall underleverandører og sikre ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved
offentlige anbud. Det bes utarbeides et styrket regelverk for å fremme seriøse og
anstendig arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser, hvor partene i arbeidslivet
inkluderes. Arbeidet baseres på Oslos kommunes nye seriøsitetsbestemmelser for
anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg.
2. Styrket kollektivtrafikk: Akershus fylkeskommune styrker arbeidet med utbygging
av kollektivtrafikk for å sikre bedre fremkommelighet, reduserte klimagassutslipp og
sikre rekruttering av sjåfører og mannskap. I tillegg må prisen på ungdomskortet
reduseres, det må bygges flere sykkelparkeringer ved tog, båt, og bussholdeplasser og
det må sikres ordnede sanitærforhold for bussjåfører.
3. Styrke fagskolene og yrkesfagene: Akershus fylkeskommune må intensivere
arbeidet med å styrke fagskolene, og de yrkesfaglige utdanningene. Det må skaffes
flere lærlingplasser gjennom for eksempel egne lærlingkoordinatorer på de
videregående skolene, legges opp til flere kombinerte skoler og bedre samarbeidet
mellom skole og næringsliv.
4. Reduksjon av klimagasser: Langsiktig målsetting for reduksjon av klimagasser vil
bidra til større forutsigbarhet og vil være et viktig styringssignal til næringslivet. I
bruk av fylkeskommunale virkemidler skal det prioriteres å fremme grønn omstilling
i næringslivet ved å satse på teknologiutvikling, bærekraftig innkjøp og transport.
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5. Utjevning av forskjeller: Akershus fylkeskommune skal vektlegge tiltak som bidrar
til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i Akershus.

Votering:
1. Brennas forslag fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
3. Solums forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden 2018 – 2021 må rettes inn mot å skape
rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen videregående
skole i perioden 2020 – 2028. Dette betyr at:
a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig
finansiering av kommende investeringer.
b) Investeringene finansieres med 25 prosent egenkapital i henhold til vedtatt norm for
bærekraftig fylkeskommunal økonomi.
c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved
effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling.
d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer.
e) Gjeldende vedtatte hovedmål for Akershus fylkeskommune legges til grunn for årsbudsjett
2018 og ØP 2018-2021.

105/2017 - Rapport 1. kvartal 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 1. kvartal 2017 til orientering
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2. Underskudd på investeringsregnskapet hos AFK eiendom FKF i 2016 på 9,5 mill. kr
foreslås inndekket ved tilsvarende økt låneopptak, slik at rammen for nytt låneopptak
blir på inntil 343,6 mill. kr.
3. Fylkestinget tar oversikten for 14 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
4. Det foretas følgende budsjettreguleringer:
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
-46 700 000 Justering skatt iht oppdatert prognose KS
31 200 000 Justering rammetilskudd iht oppdatert prognose KS
-15 500 000,00

901010
902000

250212
270570
200999
281901
281901
281901

92269
92269

PO2 Utdanning og kompetanse
Økte leieutgifter
Økte utgifter tilskudd lærebedrifter og økt antall fagprøver
Endring opplæringstilbud fra høst 2017
Mindreforbruk skoleadministrativt system avsettes disposisjonsfond
Mindreforbruk skoleadministrativt system avsettes disposisjonsfond
Avsetning til disposisjonsfond

PO5 Kultur, frivillighet og folkehelse
650 000,00 Videreføring avtale fotograf i 50% stilling
-650 000,00 Bruk av disposisjonsfond
0,00

334152
334152

742114
980100
744001
744001
720218
944000

5 600 000,00
15 200 000,00
-5 300 000,00
-6 274 500,00
-1 225 500,00
7 500 000,00
15 500 000,00

98754

-1 104 000,00
1 104 000,00
-17 400 000,00
17 400 000,00
-9 100 000,00
9 100 000,00
0,00

PO7 Samferdsel og transport
Aksjon skoleveg - flytte midler til investering
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)
Innfartsparkering - flytte midler fra investering
Innfartsparkering - flytte midler fra investering
Nedjustere skoleskysskort
Avsetning til disposisjonsfond

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
080000
094000

00940

092200
091000

00922
00910

075110
075120'
017530
017540
075150
075160

07520
07530
07580
07540
07590
07550

017540
098000

07540
00989

075600
075600
075600

07206
07206
07206

075130
075130

07580
07580

075130
075130

07580
07580

-6 770 753,00 Salg av eiendom overført fra AFK Eiendom
6 770 753,00 Avsettes investeringsfond
9 476 750,00 Inndekking RU investeringsregnskap 2016 - AFK Eiendom
-9 476 750,00 Økt lån til inndekking RU investeringsregnskap EA 2016
0,00

6 000 000,00
-1 873 000,00
18 499 000,00
-20 451 000,00
-9 016 000,00
6 841 000,00

PO7 Samferdsel (AFK midler)
Omdisponering - Strekningsvise tiltak
Omdisponering - Mindre utbedringer
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Trafikksikkerhetstiltak
Omdisponering - Miljø- og service
Omdisponering - Kollektivtiltak

1 104 000,00 Aksjon skoleveg - midler flyttet fra drift til investering
-1 104 000,00 Overføring fra drift til investering (overføringskonto)
20 889 366,00 Kjøp av Kjul bussanlegg
-20 000 000,00 Finansiering av Kjul bussanlegg (belønningsmidler)
-889 366,00 Finansiering av Kjul bussanlegg (samferdselsinfrastrukturfond - vedlikehold)
0,00
PO7 Samferdsel (Oslopakke 3)
-6 400 000,00 Innfartsparkering Heggedal - Kollektivtrafikktiltak
-11 000 000,00 Innfartsparkering Rosenholm - Kollektivtrafikktiltak
6 400 000,00 Innfartsparkering Heggedal - Kollektivtrafikktiltak
11 000 000,00 Innfartsparkering Rosenholm - Kollektivtrafikktiltak
0,00
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Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.06.2017
106/2017 - Teach First i akershusskolen

Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill:
Saken tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) gjorde oppmerksom på at notatet ble omgjort til sak.
Votering:
Hovedutvalgets innspill ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.

107/2017 - 15457 Ås videregåendeskole - Byggeprogram for fase 1.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for fase 1 av prosjekt 15457 Ås videregående skole,
datert 2.5.2017, innenfor en kostnadsramme på kr 70 880 000,- inkl. mva. i 2019 kroner.
Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet.

108/2017 - Holmen grunn- og videregående skole. Mulig lokalisering til Rud videregående
skole
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill:
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1. Mulig lokalisering av Holmen grunn- og videregående skole til Rud videregående skole
utredes. Utredningen ses i sammenheng med programmering av utbygging av Rud
videregående skole.
2. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ber om at det utredes flere alternativer parallelt
– for eksempel fortsatt leie av eksisterende lokaler, kjøp av eksisterende lokale eller flytting
il ny lokaler, egne eller lånte. Basert på utredningene legges det frem en ny sak for
fylkestinget høsten 2017.
3. Utredningen må belyse alle konsekvenser av en mulig flytting av Holmen til Rud. Elevenes
psykososiale behov både i skoletiden og til og fra skolen må komme frem. I tillegg til
representanter for de ansatte må brukerne (gjerne representert ved foreldre) være representert
i utredningsarbeidet.

Utvalgets behandling:
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) gjenopptok fylkesrådmannens innstilling punkt
2 (identisk med siste setning i hovedutvalgets innspill punkt 2):
Basert på utredningen legges det fram en sak for fylkestinget i løpet av høsten 2017.

Votering:
1. Hovedutvalgets innspill punktene 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
2. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens opprinnelige innstilling punkt 2 og
hovedutvalgets innspill punkt 2, ble innspillet vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H + Sp).

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Mulig lokalisering av Holmen grunn- og videregående skole til Rud videregående skole
utredes. Utredningen ses i sammenheng med programmering av utbygging av Rud
videregående skole.
2. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ber om at det utredes flere alternativer
parallelt – for eksempel fortsatt leie av eksisterende lokaler, kjøp av eksisterende lokale eller
flytting il ny lokaler, egne eller lånte. Basert på utredningene legges det frem en ny sak for
fylkestinget høsten 2017.
3. Utredningen må belyse alle konsekvenser av en mulig flytting av Holmen til Rud. Elevenes
psykososiale behov både i skoletiden og til og fra skolen må komme frem. I tillegg til
representanter for de ansatte må brukerne (gjerne representert ved foreldre) være
representert i utredningsarbeidet.

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.06.2017
109/2017 - Skoleutvalgene - nyvalg 2017
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget legger til grunn valgkomitèens innstilling med følgende nyvalg (markert med fet
skrift) til skoleutvalgene i Akershus fra dags dato:
Innstillingen behandles etter prinsippene om avtalevalg etter kommunelovens § 38 a.

110/2017 - Billettsamarbeid med kommersielle ekspressbusser i Østfold

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H,
FrP, V, Sp + KrF:
Akershus fylkeskommune oppfordrer Ruter til å vurdere et helhetlig billettsamarbeid med de
kommersielle busselskapene.

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og fellesforslaget fremsatt av
Langaas, ble fellesforslaget vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG + SV).

Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune oppfordrer Ruter til å vurdere et helhetlig billettsamarbeid med de
kommersielle busselskapene.

111/2017 - Akershus KollektivTerminaler FKF - Endring av vedtekter
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus Kollektivterminaler FKFs vedtekter § 2 endres til følgende ordlyd: Foretakets
forretningskontorer ligger i Oslo kommune.
2. Øvrige vedtekter endres ikke på det nåværende tidspunkt.

112/2017 - Lillestrøm bussterminal - eiendomsutvikling
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1.
Endringer i driftsopplegget for busstransport på nedre Romerike kan gi endrede behov
knyttet til dagens kollektivterminal på Lillestrøm knutepunkt. Fylkesrådmannen bes om
å starte et arbeid for å ivareta terminalfunksjonene på og ved Lillestrøm bussterminal
med utgangspunkt i framtidige behov.
2.
I tillegg til en eventuell ny terminalløsning vil det trolig være et betydelig tillegsareal,
som kan benyttes til andre formål. Akershus fylkeskommune ser positivt på en økt
utnyttelse av tomten for å bygge opp under byutvikling i Lillestrøm.
3.
Elevtallsveksten på nedre Romerike er sterkere enn tidligere lagt til grunn. Som del av
arbeidet med framtidig skolestruktur i Akershus bør det vurderes om eiendommen kan
være aktuell for en ny skole på nedre Romerike.
4.
Utover bruk av eiendommen til eventuelle egne formål bør muligheter for tilleggsbruk
som involverer andre aktører vurderes. Det bør avklares om tomten kan være egnet for
Høgskolen i Oslo og Akershus. En mulig samlokalisering av videregående skole og
høgskole vil kunne gi interessante synergier.
5.
Fylkesrådmannen bes også belyse hvordan kollektivterminalselskap og eiendomsselskap
kan bidra aktivt til knutepunktutvikling i fylket, og eksempel ved at merverdi som
realiseres ved utvikling av en eiendom/kollektivterminal kan brukes til utvikling av f.eks.
andre knutepunkt og at det lages en plan for dette.

Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) etterspurte fylkesutvalget sin habilitet.
Fylkesutvalget vedtok enstemmig at Melgaard var habil.
Representanten Vibeke Limi (FrP) gjenopptok følgende forslag til nytt punkt 6:
Ved salg eller utleie av arealer skal markedspris legges til grunn.

Votering:
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1. Hovedutvalgets innspill ble enstemmig vedtatt.
2. Limis gjenopptatte forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1.
Endringer i driftsopplegget for busstransport på nedre Romerike kan gi endrede behov
knyttet til dagens kollektivterminal på Lillestrøm knutepunkt. Fylkesrådmannen bes om å
starte et arbeid for å ivareta terminalfunksjonene på og ved Lillestrøm bussterminal med
utgangspunkt i framtidige behov.
2.
I tillegg til en eventuell ny terminalløsning vil det trolig være et betydelig tillegsareal,
som kan benyttes til andre formål. Akershus fylkeskommune ser positivt på en økt
utnyttelse av tomten for å bygge opp under byutvikling i Lillestrøm.
3.
Elevtallsveksten på nedre Romerike er sterkere enn tidligere lagt til grunn. Som del av
arbeidet med framtidig skolestruktur i Akershus bør det vurderes om eiendommen kan
være aktuell for en ny skole på nedre Romerike.
4.
Utover bruk av eiendommen til eventuelle egne formål bør muligheter for tilleggsbruk
som involverer andre aktører vurderes. Det bør avklares om tomten kan være egnet for
Høgskolen i Oslo og Akershus. En mulig samlokalisering av videregående skole og
høgskole vil kunne gi interessante synergier.
5.
Fylkesrådmannen bes også belyse hvordan kollektivterminalselskap og eiendomsselskap
kan bidra aktivt til knutepunktutvikling i fylket, og eksempel ved at merverdi som
realiseres ved utvikling av en eiendom/kollektivterminal kan brukes til utvikling av f.eks.
andre knutepunkt og at det lages en plan for dette.

113/2017 - Nybygg for Akershus Kunstsenter - forslag til avtale

Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) etterspurte sin habilitet som styremedlem i
Henie Onstad kunstsenters stiftelse.
Fylkesutvalget fant enstemmig Næss Langaas habil.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Et nytt bygg for Akershus Kunstsenter realiseres med bakgrunn i vedlagte avtale mellom
Akershus Kunstsenter, Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune
2. Fylkesrådmannen vil innenfor de samlede prioriteringer i forslag til ØP 2018-2021
innarbeide de økonomiske konsekvensene for Akershus fylkeskommune sitt tilskudd til
Akershus Kunstsenter.
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114/2017 - AFK eiendom FKF - Årsrapport 2016 og valg av styre
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2016 til orientering.
2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for
2016.
3. Fylkestinget vedtar følgende disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i
driftsregnskapet på kr 10.146.248:
kr 6.344.609 til disposisjonsfond vedlikehold skoler
kr 1.711.640 til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie
kr 2.090.000 til disposisjonsfond energiutjevning
4. Fylkestinget vedtar at det udekkede beløpet i investeringsregnskapet på kr 9.476.748 føres
opp til inndekning på investeringsbudsjettet for 2017.
5. Til styret i AFK Eiendom FKF velges for to år:
Lars Hauk Ringvold
Marit Ektvedt Kjær
Som felles varamedlem velges for to år:
Bendik Strand Skaslien
6. Som styrets leder og nestleder velges for ett år: Einar Holstad og Marit Ektvedt Kjær.
7. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styreleder:
kr 82 500 per år
Styremedlem: kr 41 200 per år
Varamedlem: kr 4 700 per møte

115/2017 - Årsmelding 2016 - styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat

Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Årsmelding for 2016 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat tas til
orientering. Tilbakeført beløp på kr 290 000,- avsettes til disposisjonsfond.

116/2017 - Akershus interkommunale pensjonskasse - årsrapport 2016
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) etterspurte sin og Morten Vollsets habilitet som
styremedlemmer i pensjonskassen.
Fylkesutvalget fant enstemmig Melgaard og Vollset inhabile.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus interkommunale pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2016 tas til orientering.

117/2017 - Sommerfullmakt 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesordføreren gis fullmakt i perioden 13. juni til 21. august 2017 til å treffe vedtak, etter
saksforberedelse fra fylkesrådmannen, i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og som
ikke kan vente på ordinær behandling i fylkestinget, fylkesutvalget eller hovedutvalgene.
2. Saker som er behandlet av fylkesordføreren i kraft av fullmakten, legges fram for fylkestinget
til orientering i første møte etter sommerferien.
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7/2017 - Arkivtilstand og åpenhet i Akershus fylkeskommune
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

8/2017 - Regionreform - status og videre prosess
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt orientering.

9/2017 - Oppsummering av konferanse under Oslo Arkitekturtriennale

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

10/2017 - Follopiloten - framdrift og implementering

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

11/2017 - Status for alternative drivstoff - Scandria2Act

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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