Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.06.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Asker Næringsråd, AskersHus,
Drammensveien 915, Asker
03.06.2015
14:00 – 15:55
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Schytz
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder
Karin Adolfsen
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Dag Solbakken
Medlem
Hallstein Flesland
Medlem
Knut Auke
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Siri Baastad
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Harald Sævareid
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
V
H
H
H
H
H
FrP
Ap
Ap
Ap
SV
Ap

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ida Ohme Pedersen
Wenche Bjerke

Representerer
FrP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Wenche Bjerke
MEDL

Representerer
FrP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
Marianne Straume
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

42/15

Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030

43/15

Revidering av Reginal planstrategi for Akershus - prosess og medvirkning

44/15

Regionale forskningsfond Hovedstaden: Årsrapport 2014

45/15

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

46/15

Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren

47/15

Oslotech AS - Søknad om medfinansiering til Interreg Science for SocietyProsjekt PHD

48/15

Tilskudd til inkubator på Kjeller og Ås

49/15

Vitenparken - søknad om nettverkstøtte

50/15

Søknad om utvikling av studentbedriftskurs ved NMBU

51/15

Søknad fra Regionalpark Haldenkanalen – to års videreføring av finansiering
utover politisk vedtak på tre års støtte

52/15

Finansiering av infrastruktur for hydrogen

53/15

SCANDRIA - Hydrogeninfrastruktur Berlin-Akershus

54/15

Strategiplan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019

55/15

Interreg Sverige-Norge: Biogass 2020Søknad om tilskudd til prosjekt

56/15

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - orientering om
prosjektsamarbeid og tilskuddssøknad 2015

Program AskersHus:
Kl. 09.10
Felles transport fra Galleriet til AskersHus
Kl. 10.00
Velkommen til Asker v/Varaordfører Per Anders Owren
Velkommen til Asker Næringsråd og AskersHus v/Lars O. Nordal
Næringslivet i Asker v/Bjørn Langvik
Asker kommunes nye Strategisk næringsplan v/Morten Bastrup
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Om etablering og innhold i AskersHus v/Lars O. Nordal og Bjørn Langvik
Ca. kl. 11.15

Lunsj med omvisning i AskersHus og kommunens kunnskapssenter

Kl. 12.00

Hvorfor vi valgte Asker v/konserndirektør NN
Om Etablerertjenesten i Asker og Bærum - status og videreføring v/Lars O.
Nordal
Askers samarbeid med Fylkeskommunen - Plenumsdiskusjon

Kl. 13.00

Gruppemøter

Kl. 14.00 –
16.00

Møte i hovedutvalget

Leder forslo å behandle sak 42/15 sist i møtet og fikk tilslutning til det.
Innkalling og saksliste ble godkjent med endring. Protokoll fra møtet 06.05 ble godkjent.
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Saker til behandling
42/15 Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas.
2.
Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende tilleggsforslag, og foreslo at det følger saken i den
videre behandling:
Tillegg under punkt 1:
a) Målet med sykkelstrategien er å øke persontransporten på sykkel fra dagens sykkelandel fra
3,5% til 8% som er det nasjonale målet.
b) For å nå målet kreves et styrket fokus på sykling i alle byområder og tettsteder. I byene bør
sykkelandelen være på 10-20% avhengig av lokale forhold. Spesielt er det viktig å satse
på bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm og Asker og de regionale byene, Ski, Ås, Lillestrøm,
Jessheim Sandvika og Asker.
c) Strategien skal ligge til grunn for fylkeskommunens prioriteringer av sykkeltiltak innenfor
fylkeskommunens ansvarsområder og skal følges opp med egen tiltaksplan som revideres hvert
år som del av økonomiplanen.
d) Fylkesrådmannen bes legge fram en sak med en analyse som viser hvilke områder, byer og
tettsteder hvor potensialet for økt transportsykling er størst, og hvilke gjennomgående
sykkeltraseer i fylket og til Oslo som må prioriteres for å øke bruken av sykkel som
hverdagstransport til jobb, skole og daglige gjøremål samt planstatus og kostnadsestimat for
disse. Denne legges fram i oktober, samtidig som samferdselsplanen.
e) Følgende fem strategier legges til grunn:
Så de fem strategiene, hvor strategi 4 får dette tillegget i andre kulepunkt: ….,utvikle
sykkeltraseer som binder sammen prioriterte byer og tettsteder samt gjennomgående
sykkeltraseer til Oslo
Punkt 2 som rådmannens innstilling.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Schytz tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Ap, SV, V) og falt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas.
2.
Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.
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43/15 Revidering av Reginal planstrategi for Akershus - prosess og medvirkning
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Arbeidet med regional planstrategi igangsettes når nytt fylkesting er konstituert etter
valget i september 2015.
2. Det utarbeides et utfordringsdokument som skal være grunnlag for dialogen om
planbehovet for valgperioden.
3. Prosessen for arbeidet med revidering av regional planstrategi vurderes i sammenheng
med pågående regionale planprosesser og oppfølging av vedtatte regionale planer.
4. Fylkesrådmannen kommer tilbake med en mer detaljert oversikt over arbeidet og
prosessen med regional planstrategi etter at nytt fylkesting er konstituert.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
1. Arbeidet med regional planstrategi igangsettes når nytt fylkesting er konstituert etter
valget i september 2015.
2. Det utarbeides et utfordringsdokument som skal være grunnlag for dialogen om
planbehovet for valgperioden.
3. Prosessen for arbeidet med revidering av regional planstrategi vurderes i sammenheng
med pågående regionale planprosesser og oppfølging av vedtatte regionale planer.
4. Fylkesrådmannen kommer tilbake med en mer detaljert oversikt over arbeidet og
prosessen med regional planstrategi etter at nytt fylkesting er konstituert.

44/15 Regionale forskningsfond Hovedstaden: Årsrapport 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner årsrapport og regnskap for Regionale
forskningsfond – Fondsregion Hovedstaden 2014.
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet ønske om at administrasjonen arrangerer seminar om
næringspolitiske virkemidler i starten av neste fylkestingsperiode og fikk hovedutvalgets
tilslutning til det.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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 Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner årsrapport og regnskap for Regionale
forskningsfond – Fondsregion Hovedstaden 2014.
 Hovedutvalg for plan, næring og miljø ber administrasjonen arrangere seminar om
næringspolitiske virkemidler i starten av neste fylkestingsperiode.

45/15 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 fastsetter fylkestinget regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 slik det fremgår av høringsutkastet
datert 24.3.2015 med følgende endringer:
 Formål: formålsbeskrivelsen utvides med tilføyelsen «… i samarbeid med forsknings- og
kunnskapsmiljøer og det offentlige».
 Det legges inn ny avsluttende tekst i fjerde avsnitt i kap. 2.6, slik at denne blir lydende
«Planens visjon, mål og delmål og de fem temaområdene som er prioritert løfter fram
generelle, felles utfordringer uavhengig av næringsstruktur og geografi og
skiller således ikke mellom næringer, gammelt eller nytt næringsliv, store eller små
bedrifter eller offentlig og privat sektor. Det er i samspillet og grensesnittet mellom disse
verdiskapningen foregår og regionen er avhengig av alle aktører som ønsker å bidra til
verdiskapning gjennom økt kunnskap, innovasjon og internasjonalisering.»
 Visjon, mål og delmål: Visjonen endres til «Oslo og Akershus skal være en av verdens
mest bærekraftige, smarte og innovative regioner».
 Innsatsområder:
I første avsnitt i kapittel 4 under Innsatsområder og handlingsprogram legges det inn
følgende tekst: Denne planen for innovasjon og nyskaping peker på fem strategiske
innsatsområder som skal bidra til å besvare noen av de viktigste utfordringene regionen
har i forhold til framtidig økt verdiskaping i både det etablerte næringslivets evne til
fornyelse, og det å skape nytt næringsliv og flere voksende internasjonale bedrifter.
Innsatsområdene i planen er utarbeidet i samråd med regionale aktører fra næringsliv,
forsknings- og utdanningssystemet, det offentlig og virkemiddelapparatet gjennom
innspillsrunder, konferanser og tematiske dialogmøter. Innsatsområdene bygger direkte
opp under utfordringsbildet som er beskrevet i planen, delmålene og målet for den
regionale planen. Innsatsområdene dekker alle dimensjoner i radardiagrammet
‘Kjennetegn ved innovasjonssystemene i de nordiske hovedstadsregionene’ (figur 3),
bortsett fra dimensjonen ‘andelen 30-34åringer med høyere utdanning’. Oslo/Akershus
har noe av Europas høyest utdannede befolkning, men det kan stilles spørsmål ved om
regionen innehar og utdanner den riktige kompetansen når vi vet at næringslivet har
mangel på ulike typer kompetanse og arbeidskraft.
I presentasjonen av innsatsområde 3 (kap. 4.3) legges det inn ny avsluttende tekst i det
første avsnittet, slik at det avrundes med « … til rette for etablering og videreføring av
virksomheter som har vekst- og internasjonale ambisjoner. En viktig utfordring i så måte
er å koble større, sterke og konkurransedyktige bedrifter med mindre nisjeselskaper. De
store bedriftenes innovasjonsevne påvirker de små og mellomstore bedriftene gjennom
samarbeids-, kunde og leverandør forhold og er derfor avgjørende for næringslivets
samlede innovasjonsevne. De mindre bedriftene kan ofte tilføre en større fleksibilitet og

7

tilpasningsevne de større bedriftene ikke har og er således dyktigere til å innovere og
kommersialisere resultater. Noe de store bedriftene er helt avhengig av.»
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 fastsetter fylkestinget regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 slik det fremgår av høringsutkastet
datert 24.3.2015 med følgende endringer:
 Formål: formålsbeskrivelsen utvides med tilføyelsen «… i samarbeid med forsknings- og
kunnskapsmiljøer og det offentlige».
 Det legges inn ny avsluttende tekst i fjerde avsnitt i kap. 2.6, slik at denne blir lydende
«Planens visjon, mål og delmål og de fem temaområdene som er prioritert løfter fram
generelle, felles utfordringer uavhengig av næringsstruktur og geografi og
skiller således ikke mellom næringer, gammelt eller nytt næringsliv, store eller små
bedrifter eller offentlig og privat sektor. Det er i samspillet og grensesnittet mellom disse
verdiskapningen foregår og regionen er avhengig av alle aktører som ønsker å bidra til
verdiskapning gjennom økt kunnskap, innovasjon og internasjonalisering.»
 Visjon, mål og delmål: Visjonen endres til «Oslo og Akershus skal være en av verdens
mest bærekraftige, smarte og innovative regioner».
 Innsatsområder:
I første avsnitt i kapittel 4 under Innsatsområder og handlingsprogram legges det inn
følgende tekst: Denne planen for innovasjon og nyskaping peker på fem strategiske
innsatsområder som skal bidra til å besvare noen av de viktigste utfordringene regionen
har i forhold til framtidig økt verdiskaping i både det etablerte næringslivets evne til
fornyelse, og det å skape nytt næringsliv og flere voksende internasjonale bedrifter.
Innsatsområdene i planen er utarbeidet i samråd med regionale aktører fra næringsliv,
forsknings- og utdanningssystemet, det offentlig og virkemiddelapparatet gjennom
innspillsrunder, konferanser og tematiske dialogmøter. Innsatsområdene bygger direkte
opp under utfordringsbildet som er beskrevet i planen, delmålene og målet for den
regionale planen. Innsatsområdene dekker alle dimensjoner i radardiagrammet
‘Kjennetegn ved innovasjonssystemene i de nordiske hovedstadsregionene’ (figur 3),
bortsett fra dimensjonen ‘andelen 30-34åringer med høyere utdanning’. Oslo/Akershus
har noe av Europas høyest utdannede befolkning, men det kan stilles spørsmål ved om
regionen innehar og utdanner den riktige kompetansen når vi vet at næringslivet har
mangel på ulike typer kompetanse og arbeidskraft.
I presentasjonen av innsatsområde 3 (kap. 4.3) legges det inn ny avsluttende tekst i det
første avsnittet, slik at det avrundes med « … til rette for etablering og videreføring av
virksomheter som har vekst- og internasjonale ambisjoner. En viktig utfordring i så måte
er å koble større, sterke og konkurransedyktige bedrifter med mindre nisjeselskaper. De
store bedriftenes innovasjonsevne påvirker de små og mellomstore bedriftene gjennom
samarbeids-, kunde og leverandør forhold og er derfor avgjørende for næringslivets
samlede innovasjonsevne. De mindre bedriftene kan ofte tilføre en større fleksibilitet og
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tilpasningsevne de større bedriftene ikke har og er således dyktigere til å innovere og
kommersialisere resultater. Noe de store bedriftene er helt avhengig av.»

46/15 Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. I forbindelse med revidering av planprogrammet innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng
med næringsutvikling.
2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene
i Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i
2016 og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv
saken).


I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som deltar
i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan, næring
og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et
fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken).
5. Muligheter for Teach First i Akershus vurderes i forbindelse med opprettelse av ny
videregående skole på Fornebu.
Utvalgets behandling:
Fylkesdirektør Øyvind Michelsen informerte utvalget om at ordet «planprogram» i
innstillingens punkt 1 skal endres til «regional planstrategi».
Representanten Siri Baastad (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og SV:
Nytt kulepunkt i pkt. 3: Skole, næringsliv og yrkesopplæringsnemnda må være representert i
arbeidsgruppen.
Endring i kulepunkt 4: Styrking…(20 års perspektiv) og med basis i trepartssamarbeidet.
Representanten Karin Adolfsen (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, FrP
og V:
Nytt kulepunkt 5: Det legges frem en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres
i de videregående skolene i Akershus.
Votering:




Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Nytt kulepunkt i pkt. 3 etter forslag fra Baastad (Ap) ble enstemmig vedtatt.
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Endring i punkt 4 etter forslag fra Baastad (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 5 etter forslag fra Adolfsen (H) ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. I forbindelse med revidering av planprogrammet innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng
med næringsutvikling.
2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene
i Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i
2016 og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv
saken).




I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som deltar
i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan, næring
og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).
Skole, næringsliv og yrkesopplæringsnemnda må være representert i
arbeidsgruppen

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et
fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken) og med basis i trepartssamarbeidet.
5. Det legges frem en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres i de
videregående skolene i Akershus.

47/15 Oslotech AS - Søknad om medfinansiering til Interreg Science for Society- Prosjekt
PHD
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger OsloTech AS totalt 600 000 kr over tre
år, august 2015 – juli 2018, til Interreg prosjektet «Prosjekt PhD Science for Society».
2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2015-2018.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
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1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger OsloTech AS totalt 600 000 kr over tre
år, august 2015 – juli 2018, til Interreg prosjektet «Prosjekt PhD Science for Society».
2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2015-2018.

48/15 Tilskudd til inkubator på Kjeller og Ås
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 750.000 kr til drift av inkubator på Ås og
750.000 kr til drift av inkubator på Kjeller. Bevilgningen dekkes fra 310010
Inkubatorvirksomhet og 311128 Utvikling av Åsmiljøet.
2. Det er aktuelt for fylkeskommunen å gå inn med et begrenset eierskap i Inkubator Ås
AS. Dette legges eventuelt frem som egen sak til fylkestinget.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 750.000 kr til drift av inkubator på Ås og
750.000 kr til drift av inkubator på Kjeller. Bevilgningen dekkes fra 310010
Inkubatorvirksomhet og 311128 Utvikling av Åsmiljøet.
2. Det er aktuelt for fylkeskommunen å gå inn med et begrenset eierskap i Inkubator Ås AS.
Dette legges eventuelt frem som egen sak til fylkestinget.

49/15 Vitenparken - søknad om nettverkstøtte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1) Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 700.000 kr til Vitenparken campus
Ås i 2015 som en del-finansiering av det 3-årige prosjektet «Nettverksprosjekt Follo
– operasjonalisert trekantsamarbeid».
2) Det forutsettes at det blir gjennomført minimum 1-2 arrangementer pr kommune,
minimum 8 arrangementer i 2015.
3) Det forutsettes at bevilgninger fra NMBU og Follorådet i samsvar med
finansieringsplan foreligger.
4) Midlene bevilges for et år av gangen. Ny vurdering vil bli gjennomført basert på
resultater og aktiviteter etter avsluttet 2015.
5) Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2015 – 311130
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Utvalgets behandling:
Fylkesdirektør Øyvind Michelsen gjorde hovedutvalget oppmerksom på skrivefeil i punkt 5.
Bevilgningen skal dekkes fra fond 311128, ikke 311130.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling, med rettelse i punkt 5, ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1) Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 700.000 kr til Vitenparken campus
Ås i 2015 som en del-finansiering av det 3-årige prosjektet «Nettverksprosjekt Follo
– operasjonalisert trekantsamarbeid».
2) Det forutsettes at det blir gjennomført minimum 1-2 arrangementer pr kommune,
minimum 8 arrangementer i 2015.
3) Det forutsettes at bevilgninger fra NMBU og Follorådet i samsvar med
finansieringsplan foreligger.
4) Midlene bevilges for et år av gangen. Ny vurdering vil bli gjennomført basert på
resultater og aktiviteter etter avsluttet 2015.
Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2015 – 311128

50/15 Søknad om utvikling av studentbedriftskurs ved NMBU
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalget for plan, miljø og næring bevilger inntil 300 000 kr til utvikling av
studentbedriftskurs ved NMBU for hvert av skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.
2. Forutsetning for bevilgningen til 2. driftsår (skoleåret 2016/2017) er at NMBU sentralt
bidrar med egenfinansiering. For 2. driftsår legges det frem et revidert budsjett og en
aktivitetsplan som godkjennes administrativt.
3. Midlene belastes ansvar 310027 Ungt Entreprenørskap.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, miljø og næring bevilger inntil 300 000 kr til utvikling av
studentbedriftskurs ved NMBU for hvert av skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.
2. Forutsetning for bevilgningen til 2. driftsår (skoleåret 2016/2017) er at NMBU sentralt
bidrar med egenfinansiering. For 2. driftsår legges det frem et revidert budsjett og en
aktivitetsplan som godkjennes administrativt.
3. Midlene belastes ansvar 310027 Ungt Entreprenørskap.
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51/15 Søknad fra Regionalpark Haldenkanalen – to års videreføring av finansiering
utover politisk vedtak på tre års støtte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø avslår anmodning fra Regionalpark Haldenkanalen om
videreføring av støtte, kr 500.000,-, for 2015-2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø avslår anmodning fra Regionalpark Haldenkanalen om
videreføring av støtte, kr 500.000,-, for 2015-2016

52/15 Finansiering av infrastruktur for hydrogen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Sak om søknader fra HYOP AS og NEL Hydrogen AS om støtte til etablering av
hydrogenstasjoner utsettes til fylkesutvalgets møte 15. juni.
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) foreslo følgende endring i innstillingen:
Sak om søknader fra HYOP AS og NEL Hydrogen AS om støtte til etablering av
hydrogenstasjoner tas til orientering og behandles i fylkesutvalgets møte 15. juni.
Videre fremmet Schytz (V) forslag om at følgende setning følger saken:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø understreker at handlingsplanen for hydrogenstrategien
ligger fast.
Votering:
 Schytz (V) forslag til endring ble enstemmig vedtatt.
 Schytz (V) forslag til setning som følger saken ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Sak om søknader fra HYOP AS og NEL Hydrogen AS om støtte til etablering av
hydrogenstasjoner tas til orientering og behandles i fylkesutvalgets møte 15. juni.
Setning som følger saken i videre behandling:
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Hovedutvalg for plan, næring og miljø understreker at handlingsplanen for hydrogenstrategien
ligger fast.

53/15 SCANDRIA - Hydrogeninfrastruktur Berlin-Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune påtar seg ansvaret for arbeidspakke 2 i det treårige Interregprosjektet Scandria2Act.
2. Fylkesutvalget bevilger inntil 1,1 millioner kroner til dette arbeidet. Beløpet belastes
Miljøfondet, ansvar 715114.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Akershus fylkeskommune påtar seg ansvaret for arbeidspakke 2 i det treårige Interregprosjektet Scandria2Act.
2. Fylkesutvalget bevilger inntil 1,1 millioner kroner til dette arbeidet. Beløpet belastes
Miljøfondet, ansvar 715114.

54/15 Strategiplan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.
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55/15 Interreg Sverige-Norge: Biogass 2020Søknad om tilskudd til prosjekt
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune bevilger Kunnskapsbyen Lillestrøm et tilskudd inntil kr
300.000 som delfinansiering av deltakelse i interreg-prosjektet Biogass 2020 i
prosjektperioden 2015-2018.
2. Akershus fylkeskommune bevilger Bioforsk et tilskudd inntil kr 300.000 som delfinansiering av deltakelse i interreg-prosjektet Biogass 2020 i prosjektperioden 20152018.
3. Bevilgningen belastes Miljøfondet
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger Kunnskapsbyen Lillestrøm et tilskudd inntil kr
300.000 som delfinansiering av deltakelse i interreg-prosjektet Biogass 2020 i
prosjektperioden 2015-2018.
2. Akershus fylkeskommune bevilger Bioforsk et tilskudd inntil kr 300.000 som delfinansiering av deltakelse i interreg-prosjektet Biogass 2020 i prosjektperioden 20152018.
3. Bevilgningen belastes Miljøfondet

56/15 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - orientering om
prosjektsamarbeid og tilskuddssøknad 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
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Saken tas til orientering
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