Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 07.10.2015
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingssal øst
07.10.2015
14:00 – 15:35
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Schytz
LEDER
Lise Hagen Rebbestad
NESTL
Karin Adolfsen
MEDL
Dag Solbakken
MEDL
Hallstein Flesland
MEDL
Knut Auke
MEDL
Jan Johan Sandal
MEDL
Harald Sævareid
MEDL
Kari Aalerud
MEDL

Representerer
V
H
H
H
H
FrP
Ap
SV
Ap

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Yngvar Bugge
Jon Schøning Lie
Ida Ohme Pedersen
Wenche Bjerke

Representerer
H
FrP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jon Schøning Lie
MEDL
Rolf Lasse Lund
MEDL
Siri Baastad
MEDL
Wenche Thorud Bjerke
MEDL

Representerer
H
Ap
Ap
FrP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Øyvind Michelsen
Per A. Kierulf
Marianne Straume

Stilling
Fylkesdirektør
Ass. fylkesdirektør
Utvalgssekretær



Innkallingen ble godkjent.



Protokoll fra møtet 3.6.15 ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

57/15

Høring - Forslag til forskrift om energi og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til
veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33

58/15

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2016 - innsatsområder
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59/15

OECD territorial review - utviklingsaksen Oslo-Göteborg-København

60/15

KASK Entrepreneurship

61/15

Søknad om tilskudd til interregprosjekt - innovasjon i helsesektoren Kunnskapsbyen Lillestrøm

62/15

INTERREG Den grønne veien - infrastruktur for ikke fossilt drivstoff

63/15

Oppfølging av samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo

64/15

Innspill til ny nasjonal strategi for bioøkonomi

65/15

Kulturbasert næringsutvikling

66/15

Søknad fra Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus om et øremerket tilskudd
til arbeidet med studentbedrifter

67/15

Høring - " Et NAV med muligheter - Bedre brukerstøtte, større handlingsrom og
tettere på arbeidsmarkedet

68/15

Årsmeldinger 2014 - Akershus Teknologifond, Kjeller Innovasjon,
arbeidsmarkedsbedriftene

Orienteringer:


Innledningsvis holdt administrasjonen en kort orientering om situasjonen for oljeindustrien og
effekten av dette i Akershus.



Fylkesdirektør Øyvind Michelsen oppsummerte kort fremleggingen av Statsbudsjettet og
konsekvenser for politikkområdene plan, næring og miljø.
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Saker til behandling
57/15 Høring - Forslag til forskrift om energi og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til
veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget til ny forskrift om energi og miljøkrav ved
kjøp av kjøretøy til veitransport.
2. Fylkeskommunen ber departementet klargjøre ordningen med overgangsbestemmelser,
brukte busser og løpende operatøravtaler.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget til ny forskrift om energi og miljøkrav ved kjøp
av kjøretøy til veitransport .
2. Fylkeskommunen ber departementet klargjøre ordningen med overgangsbestemmelser,
brukte busser og løpende operatøravtaler.

58/15 Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2016 - innsatsområder
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2016 skal følge opp prioriteringene
som fremkommer i Regional plan for innovasjon og nyskaping og Økonomiplan 2016 –
2019 innenfor innsatsområdene:
- Klynge- og nettverksutvikling
- Entreprenørskap og vekstbedrifter
- Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
- Finansiering i en tidlig fase
- Kommersialisering av forskningsresultater
2. Regionalt innovasjonsprogram 2016 legges fram som egen sak til hovedutvalg for plan,
næring og miljø i januar-februar 2016.
Utvalgets behandling:
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Forut for behandling av saken ble hovedutvalget informert om en feil i innstillingens pkt. 1:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet forslag om å stryke feilen «og Økonomiplan 2016-2019» og
deretter votere over innstillingen, og fikk hovedutvalgets fulle tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling, med stryking av feilen i innstillingen, ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2016 skal følge opp
prioriteringene som fremkommer i Regional plan for innovasjon og nyskaping innenfor
innsatsområdene:
- Klynge- og nettverksutvikling
- Entreprenørskap og vekstbedrifter
- Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
- Finansiering i en tidlig fase
- Kommersialisering av forskningsresultater
2. Regionalt innovasjonsprogram 2016 legges fram som egen sak til hovedutvalg for plan,
næring og miljø i januar-februar 2016.

59/15 OECD territorial review - utviklingsaksen Oslo-Göteborg-København
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune er villig til å forplikte seg til å bidra, under forutsetning av at alle
øvrige medlemmer i den lokale tekniske samarbeidspartneren for dette arbeidet (det politiske
samarbeidsorganet Den Skandinaviske Arena), gjør det samme. En slik forpliktelse innebærer at
fylkeskommunen bidrar i medfinansieringen av arbeidet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Akershus fylkeskommune er villig til å forplikte seg til å bidra, under forutsetning av at alle
øvrige medlemmer i den lokale tekniske samarbeidspartneren for dette arbeidet (det politiske
samarbeidsorganet Den Skandinaviske Arena), gjør det samme. En slik forpliktelse innebærer at
fylkeskommunen bidrar i medfinansieringen av arbeidet.
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60/15 KASK Entrepreneurship
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger Kjeller Innovasjon kr 1.500 000 over tre
år – 01.01.2016 – 31.12.2018 til Interreg prosjektet «KASK Entrepreneurship».
2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2016-2018
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger Kjeller Innovasjon kr 1.500 000 over tre
år – 01.01.2016 – 31.12.2018 til Interreg prosjektet «KASK Entrepreneurship».
2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2016-2018

61/15 Søknad om tilskudd til interregprosjekt - innovasjon i helsesektoren Kunnskapsbyen Lillestrøm
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan næring og miljø bevilger 400.000 kr årlig i tre år 2016 - 2018 til
medfinansiering av prosjektet «Support quality Of Life - SOL» i Interreg Sverige-Norge
2014-2020.
2. Tilskuddet dekkes over budsjettposten Innsatsmidler innovasjon – 311130.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan næring og miljø bevilger 400.000 kr årlig i tre år 2016 - 2018 til
medfinansiering av prosjektet «Support quality Of Life - SOL» i Interreg Sverige-Norge
2014-2020.
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2. Tilskuddet dekkes over budsjettposten Innsatsmidler innovasjon – 311130.

62/15 INTERREG Den grønne veien - infrastruktur for ikke fossilt drivstoff
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger kr 100.000 som Akershus
fylkeskommunes andel av finansieringen av Interreg-prosjektet «Den grønne veien».
2. Bevilgningen finansieres fra ansvar 715114, utbetalinger fra Miljøfondet
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet tilleggsforslag om nytt pkt. 2 på vegne av Ap,
V, SV og H, og videre at nåværende pkt. 2 blir nytt pkt. 3:
Nytt pkt. 2 - Det er et mål for fylkeskommunens deltakelse i prosjektet å styrke aktiviteter for
hydrogen.
Nytt pkt. 3 - Bevilgningen finansieres fra ansvar 715114, utbetalinger fra Miljøfondet.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag fra Aalerud (Ap) ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp).
Hovedutvalgets vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger kr 100.000 som Akershus.
fylkeskommunes andel av finansieringen av Interreg-prosjektet «Den grønne veien».
2. Det er et mål for fylkeskommunens deltakelse i prosjektet å styrke aktiviteter for
hydrogen.
3. Bevilgningen finansieres fra ansvar 715114, utbetalinger fra Miljøfondet.

63/15 Oppfølging av samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Med det kunnskapsmiljøet som er på Ås vil Akershus fylkeskommune satse på
næringsutvikling med fokus på bioøkonomi.
2. For øvrig tas saken til orientering.

Utvalgets behandling:

7

Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt pkt. 2: Til arbeidet med fokus på bioøkonomi, forventer fylkeskommunen
tilbakerapporteringer om resultater av satsingen. Rapportering om NMBUs arbeid med å
kvalifisere seg til deltakelse i EUs forskningsprogrammer ønskes spesielt.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Aalerud (Ap) ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen uten
realitetsvotering, sammen med anmodning om jevnlige møter med kunnskapsmiljøet på Ås.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Med det kunnskapsmiljøet som er på Ås vil Akershus fylkeskommune satse på
næringsutvikling med fokus på bioøkonomi.
2. For øvrig tas saken til orientering.

64/15 Innspill til ny nasjonal strategi for bioøkonomi
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø slutter seg til fylkesrådmannens innspill til ny nasjonal
strategi for bioøkonomi.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø slutter seg til fylkesrådmannens innspill til ny nasjonal
strategi for bioøkonomi.

65/15 Kulturbasert næringstuvikling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 og
Kunstpolitisk plan som skal avløses av Kulturplan for 2016 – 2023, legges til grunn for
fylkeskommunens arbeid innen kulturbasert næringsutvikling.
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2. Tiltak innen kulturbasert næringsutvikling vurderes i forbindelse med utarbeidelse av
den årlige handlingsplanen for den regionale planen for innovasjon og nyskaping.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 og
Kunstpolitisk plan som skal avløses av Kulturplan for 2016 – 2023, legges til grunn for
fylkeskommunens arbeid innen kulturbasert næringsutvikling.
2. Tiltak innen kulturbasert næringsutvikling vurderes i forbindelse med utarbeidelse av
den årlige handlingsplanen for den regionale planen for innovasjon og nyskaping.

66/15 Søknad fra Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus om et øremerket tilskudd
til arbeidet med studentbedrifter
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Det bevilges kr. 200 000 til Foreningen Ungt Entreprenørskap i Akershus som tilskudd
til utvikling av studentbedriftsprosjektet ved NMBU for skoleåret 2015/2016.
2. Kr. 100 000 av disse bevilges til UE og benyttes som tilskudd til NMBU sitt
studentbedriftskurs. De resterende kr. 100 000 disponeres til utviklingsarbeid i
studentbedriftsprosjektet ved NMBU.
3. Erfaringene fra dette skal kunne overføres til annen høyere utdanning i Akershus og
bidra til en generell styrking av studentbedriftprosjekter.
4. Midlene belastes ansvar 310027 Ungt Entreprenørskap.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Det bevilges kr. 200 000 til Foreningen Ungt Entreprenørskap i Akershus som tilskudd
til utvikling av studentbedriftsprosjektet ved NMBU for skoleåret 2015/2016.
2. Kr. 100 000 av disse bevilges til UE og benyttes som tilskudd til NMBU sitt
studentbedriftskurs. De resterende kr. 100 000 disponeres til utviklingsarbeid i
studentbedriftsprosjektet ved NMBU.
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3. Erfaringene fra dette skal kunne overføres til annen høyere utdanning i Akershus og
bidra til en generell styrking av studentbedriftprosjekter.
4. Midlene belastes ansvar 310027 Ungt Entreprenørskap.

67/15 Høring - " Et NAV med muligheter - Bedre brukerstøtte , større handlingsrom og
tettere på arbeidsmarkedet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens administrative høringssvar.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkesutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens administrative høringssvar.

68/15 Årsmeldinger 2014 - Akershus Teknologifond, Kjeller Innovasjon,
arbeidsmarkedsbedriftene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.10.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget tar til orientering årsmeldinger 2014 for:
- Akershus TeknologifondAS
- Kjeller Innovasjon AS
- Oslotech AS
- Innovasjon Norge
- Orbit Arena AS
- Follo Futura AS
- Arba Inkludering AS
- Norasondegruppen AS
Utvalgets behandling:
Representanten Knut Auke (FrP) meldte seg inhabil i saken og trådte ut av behandlingen.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalgets innstilling:
Fylkesutvalget tar til orientering årsmeldinger 2014 for:
- Akershus TeknologifondAS
- Kjeller Innovasjon AS
- Oslotech AS
- Innovasjon Norge
- Orbit Arena AS
- Follo Futura AS
- Arba Inkludering AS
- Norasondegruppen AS
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