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FT-sak 40/17 Søknad om fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune - Ole
Asbjørn Næss (Sp) (saksfremlegg unntatt offentlighet)
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget innvilger Ole Asbjørn Næss (Sp) midlertidig fritak fra sine politiske verv i Akershus
fylkeskommune fra dags dato til og med 11. september 2017 etter kommunelovens §15 nr. 2.
Innstilling fra fylkesutvalget:
Fylkestinget innvilger Ole Asbjørn Næss (Sp) midlertidig fritak fra sine politiske verv i
Akershus fylkeskommune fra dags dato til og med 11. september 2017 etter kommunelovens §15
nr. 2.
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FT-sak 41/17 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett bussrute 160E Rykkinn som ekspress
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget slutter seg til de tiltak Ruter har gjort for å justere rutetilbudet i vest etter
innspill fra innbyggerne og den foreløpige evalueringen av ruteomleggingen.
2. Når det gjelder innbyggerinitiativets krav om å la linje 160E kjøre til Hammersborg, støtter
fylkestinget Ruters vurderinger om å stoppe linjen i Vika.
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Fylkestinget slutter seg til de tiltak Ruter har gjort for å justere rutetilbudet i vest etter
innspill fra innbyggerne og den foreløpige evalueringen av ruteomleggingen.
2. Når det gjelder innbyggerinitiativets krav om å la linje 160E kjøre til Hammersborg, støtter
fylkestinget Ruters vurderinger om å stoppe linjen i Vika.
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FT-sak 42/17 TT-ordningen - om brukere med bil
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag.
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Finn Terje Tønnessen (FrP) fremmet følgende forslag:
Søker som disponerer bil innkjøpt med støtte fra NAV innvilges ikke reiserett.
Søker med førerkort og egen bil tildeles ikke reiserett.
Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens forslag til vedtak og Tønnessens forslag, ble
fylkesrådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag.
Behandling i eldrerådet
Utvalgets behandling:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets innspill:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag.
Behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Utvalgets innspill:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag
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FT-sak 43/17 Akershus KollektivTerminaler FKF – Årsrapport og særregnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for
2016.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 237 693 til
foretakets disposisjonsfond.
3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler gjenvelges Per E. Syvertsen og Kristin Slyngstad
for to år.
4. Som styrets leder gjenvelges Per E. Syvertsen. Nestleder er Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: 82 500 kroner per år
Styremedlem: 41 200 kroner per år
Varamedlem: 4 700 kroner per møte
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for
2016.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 237 693 til
foretakets disposisjonsfond.
3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler gjenvelges Per E. Syvertsen og Kristin Slyngstad
for to år.
4. Som styrets leder gjenvelges Per E. Syvertsen. Nestleder er Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: 82 500 kroner per år
Styremedlem: 41 200 kroner per år
Varamedlem: 4 700 kroner per møte
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FT-sak 44/17 Rullering av hydrogenstrategi og handlingsprogram 2017-18
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram
saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter
krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av støtte
til hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok forslagene som fulgte saken.
Votering:
1. Solums gjenopptatte forslag punktene 1-2 fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt.
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
3. Solums forslag til nytt punkt 7 fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram
saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter
krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av
støtte til hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.

7

Behandling i hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) foreslo at følgende forslag følger saken i den videre
behandlingen, og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og ber
om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og eventuelle
andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne konkurrere i
markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk behandling
etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.
7. AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og vedtar
handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram saker
til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever
fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av støtte til
hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.
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Forslag fra Øyvind Solum (MDG) som følger saken:
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og ber
om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og eventuelle
andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne konkurrere i
markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk behandling
etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.
7. AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.

Behandling i hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet 2 forslag som hun foreslo at følger saken i
den videre behandling og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og
ber om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og
eventuelle andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne
konkurrere i markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk
behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale
tilskudd.
Alternativt punkt 3:
Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart notifisering
er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort, i den grad
dette fortsatt er aktuelt når satsning på personbiler tas ut av hydrogenstrategien.

Innstilte punkt 4 og 5 uendret
Innstilt punkt 6 utsettes til ny hydrogenstrategi legges frem.
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Sekundært - nytt punkt 7.:
AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Å stimulere til vekst av personbiler er dermed ikke noe mål i seg selv. Rulleringen
skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram
saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter
krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av
støtte til hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.

Forslag fra MDG som følger saken i den videre behandling:
Primært
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og
ber om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og
eventuelle andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne
konkurrere i markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk
behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale
tilskudd.
Alternativt punkt 3:
Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart notifisering
er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort, i den grad
dette fortsatt er aktuelt når satsning på personbiler tas ut av hydrogenstrategien.
Fylkesrådmannens forslag punkt 4 og 5 uendret
Fylkesrådmannens punkt 6 utsettes til ny hydrogenstrategi legges frem.
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Sekundært.
Nytt punkt 7.:
AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Å stimulere til vekst av personbiler er dermed ikke noe mål i seg selv. Rulleringen
skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.
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FT-sak 45/17 Opplæringstilbudet for sterkt pleietrengende elever
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.

Behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Morten Ellingsen orienterte kort om saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innspill:
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.
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FT-sak 46/17 Elevtjenesten.no – tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate
skolen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og
drift av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) gjenopptok forslag fra rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne:
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt funksjonsevnes
behov.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, samt Brennas gjenopptatte forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017
Behandling i hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Behandling i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Christin Løbach orienterte om saken.
Medlem, Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
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Votering:
 Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
 Torunn Skotteviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Utvalgets innspill:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
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FT-sak 47/17 Sluttevaluering av prøveprosjektet «Åpen skole som et frafallsreduserende
tiltak»
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Prøveprosjektet «Åpen skole på ettermiddag og/eller kveldstid» går over i drift.
2. Tilsvarende prøveprosjekt med økonomisk støtte fra skoleeier gjennomføres ved minimum
tre andre videregående skoler i Akershus i skoleårene 2017-18 og 2018-19, fortrinnsvis med
en skole i hver hovedregion.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1. Prøveprosjektet «Åpen skole på ettermiddag og/eller kveldstid» går over i drift.
2. Tilsvarende prøveprosjekt med økonomisk støtte fra skoleeier gjennomføres ved minimum
tre andre videregående skoler i Akershus i skoleårene 2017-18 og 2018-19, fortrinnsvis med
en skole i hver hovedregion.
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FT-sak 48/17 Skolevalg 2017 – Rammer og retningslinjer for skolevalgmøter på skolene
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
skolevalgmøter på skolene høsten 2017.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges fram en sak for fylkestinget høsten 2017 med evaluering av skolevalgmøtene
2017.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Representanten Amit Ighani (H) fremmet følgende endringsforslag:
Under retningslinjenes punkt 7 ("Debattmøtet skal gjennomføres etter følgende regler"):
Endre kulepunkt 2 til:
• Alle politikerne får 3 minutter til et åpningsinnlegg. Deretter én innleggsrunde med 1 minutts
taletid, med anledning til replikker. Det er viktig å begrense adgangen til replikker på
hverandres innlegg, da det ofte er der debatten sklir ut og kan bli usaklig. Vi anbefaler inntil 2
replikker pr innlegg + svarreplikk.
Endre kulepunkt 3 til:
• Elevene får anledning til å stille spørsmål til debattantene, om temaer knyttet til
åpningsinnleggene og andre aktuelle tema, blant annet de tema elevene har forberedt seg på.
Representanten Elin Maria L’Estrange (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 4: I forberedelsene av skolevalget 2019 inviteres fylkeselevrådet og de politiske
ungdomspartiene til å delta i utformingen av opplegget.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 2: Det avholdes debattmøter på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å
avholde valgtorg i etterkant av valgdebattmøtene. Avgjørelsen bør tas i samråd med elevrådet.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag punkt 2 og Antuns (MDG)
endringsforslag ble fylkesrådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (V, KrF, Sp,
MDG).
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
 Ighanis (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
 L’Estranges (Ap) forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
skolevalgmøter på skolene høsten 2017.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges fram en sak for fylkestinget høsten 2017 med evaluering av skolevalgmøtene
2017
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4. I forberedelsene av skolevalget 2019 inviteres fylkeselevrådet og de politiske
ungdomspartiene til å delta i utformingen av opplegget. Under retningslinjenes punkt 7
("Debattmøtet skal gjennomføres etter følgende regler"):
a) Endre kulepunkt 2 til:
Alle politikerne får 3 minutter til et åpningsinnlegg. Deretter én innleggsrunde med 1
minutts taletid, med anledning til replikker. Det er viktig å begrense adgangen til
replikker på hverandres innlegg, da det ofte er der debatten sklir ut og kan bli usaklig. Vi
anbefaler inntil 2 replikker pr innlegg + svarreplikk.
b) Endre kulepunkt 3 til:
Elevene får anledning til å stille spørsmål til debattantene, om temaer knyttet til
åpningsinnleggene og andre aktuelle tema, blant annet de tema elevene har forberedt
seg på.
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FT-sak 49/17 Ansettelse av elev-, læring- og mobbeombud
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
I prøveprosjekt, på inntil tre år, i stilling som elev-, lærling og mobbeombud, tilsettes JanneMarie Myrås.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
I prøveprosjekt, på inntil tre år, i stilling som elev-, lærling og mobbeombud, tilsettes JanneMarie Myrås.
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FT-sak 50/17 Eierskapsmelding 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Eierskapsmelding 2017 godkjennes.
2. Akershus fylkeskommune foretar foreløpig ingen endringer i dagens eierskap/deltakelse i
selskaper.
Innstilling fra fylkesutvalget
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Eierskapsmelding 2017 godkjennes.
2. Akershus fylkeskommune foretar foreløpig ingen endringer i dagens eierskap/deltakelse i
selskaper
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FT-sak 51/17 Høring – NOU 2017:4 Delingsøkonomien – Muligheter og utfordringer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune er positive til ny teknologi som gir nye muligheter, men støtter
utvalget i at det kan være fornuftig å se hvordan delingsøkonomien utvikler seg før det
gjennomføres større tiltak for å styre utviklingen.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at nasjonale myndigheter foretar en helhetlig
gjennomgang av organiseringen av drosjenæringen og hvor drosjenes rolle i
samferdselstilbudet utredes og drøftes.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok tilleggsforslag punkt 3 fra hovedutvalg
for samferdsel:
Ny teknologi har endret konkurransesituasjonen. Det fordrer at staten tar offensive grep for å
underlegge nye tjenester de reguleringer som taxinæringen arbeider innenfor - slik at det blir
like konkurransevilkår. Akershus fylkeskommune anbefaler å opprettholde kravet om
drosjeløyve.
Votering:
1. Hovedutvalgets innspill ble enstemmig vedtatt.
2. Vollsets forslag fikk 6 stemmer (Ap, MDG, Sp + SV) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune er positive til ny teknologi som gir nye muligheter, men støtter
utvalget i at det kan være fornuftig å se hvordan delingsøkonomien utvikler seg før det
gjennomføres større tiltak for å styre utviklingen.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at nasjonale myndigheter foretar en helhetlig
gjennomgang av organiseringen av drosjenæringen og hvor drosjenes rolle i
samferdselstilbudet utredes og drøftes.
3. Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag ved
at de har plikt til å tilby transport hele døgnet, og ikke kan avvise ulønnsomme turer.
Akershus fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode
konkurransevilkår.
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Behandling i hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende forslag:
Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag ved at de
har plikt til å tilby transport 24/7, og ikke kan avvise ulønnsomme turer. Akershus
fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode
konkurransevilkår.
Ny teknologi har endret konkurransesituasjonen. Det fordrer at staten tar offensive grep for å
underlegge nye tjenester de reguleringer som taxinæringen arbeider innenfor - slik at det blir
like konkurransevilkår. Akershus fylkeskommune anbefaler å opprettholde kravet om
drosjeløyve.
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
2. Vollsets forslag første del ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, V og FrP)
3. Vollsets forslag andre del fikk 6 stemmer (Ap, Sp og MDG) og falt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Akershus fylkeskommune er positive til ny teknologi som gir nye muligheter, men støtter
utvalget i at det kan være fornuftig å se hvordan delingsøkonomien utvikler seg før det
gjennomføres større tiltak for å styre utviklingen.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at nasjonale myndigheter foretar en helhetlig
gjennomgang av organiseringen av drosjenæringen og hvor drosjenes rolle i
samferdselstilbudet utredes og drøftes.
3. Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag
ved at de har plikt til å tilby transport 24/7, og ikke kan avvise ulønnsomme turer.
Akershus fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode
konkurransevilkår.
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FT-sak 52/17 Forvaltningsrevisjon – Sosial dumping hos leverandører og
underleverandører
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Forvaltningsrapport 2/2017 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF
å etablere rutiner som sikrer gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering av
behovet for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF
på bakgrunn av risikovurderingene påse at det blir gjennomført et tilstrekkelig antall
kontroller av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.
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FT-sak 53/17 Overføring av overskudd 2016 – Årsmelding 2016 – Styret for Akershus og
Østfold fylkesrevisjon
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsmelding for 2016 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering.
Tilbakeført beløp på kr 510.000 avsettes til disposisjonsfond.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding for 2016 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering.
Tilbakeført beløp på kr 510.000 avsettes til disposisjonsfond.
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FT-sak 54/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Årsmeldingen legges fram for fylkestinget med slik innstilling:
Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.
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FT-sak 55/17 Omorganisering av hovedutvalg – gjenopprettelse av valgkomité 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesrådmannen viser til valgkomitéens innstilling til valg av nye hovedutvalg:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Medlemmer
Arne Rune Gjelsvik (FrP) Leder
Lise Hagen Rebbestad (H) Nestleder
Øyvind Rideng (H)
Amit Ighani (H)
Ina Libak (Ap)
Helge Gundersen (Ap
Johannes Dalen Giske (Ap) fra 8. mai
Elin L`Estrange
Ida Ohme Pedersen (FrP)
Tord Hustveit (V)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Kristin Antun (MDG)

Varamedlemmer
Karin Adolfsen (H)
Gaute Kandal (H)
Lars Berge (H)
Bente Moen Torgersen (H)
Egil Ørbeck (H)
Helga Hustveit (SV)
Marianne Ecker (Ap)
Lars Henrik Rytter (Ap)
Priya Prasath (Ap)
Balraj Singh (Ap)
Anne Karin Pettersen (Ap)
Jan Gunnar Breivik (FrP)
Cecilie Løvseth (FrP)
Knut Auke (FrP)
Øyvind Solum (MDG)
Ingunn Bohmann (MDG)
Linda Bystrøm (MDG)
Boye Bjerkholt (V)
Inger Johanne Bjørnstad (V)
Ingvild Tautra Vevatne (V)
Marianne Røed (Sp)
Hans Fredrik Aaby (Sp)
Hans Kristian Raanaas (Sp)
Kristian Sveistrup (KrF)
Ida Lindtveit (KrF)
Karl Edvin Moksnes (KrF)
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Hovedutvalg for samferdsel
Medlemmer
Ketil Nordengen (H)
Trine-Lise Østlund Blime (H)
Kirsti Kierulf (H)
Jens-Petter Hagen (Ap) fra 8. mai
Jan Sandal (Ap)
Tove Steen (Ap) fra 8. mai
Vilde Lofthus Rooth (Ap)
Finn Terje Tønnessen (FrP)
Knut Tønnes Steenersen (FrP)
Solveig Schytz (V)
Njål Vikdal (V)
Morten Vollset (Sp)

Varamedlemmer
Lars Salvesen (KrF)
Jan Olsen (H)
Nils Holm (H)
Sverre Conradi (H)
Melissa Kristiansen (H)
Oddbjørn Nilsen (Ap)
Merethe Bellingmo (Ap)
Vetle Bo Saga (Ap)
Toril Altenborn (Ap)
Tonje Brenna (Ap) fra 8. mai
Liv Gustavsen (FrP)
Wenche Bjerke (FrP)
Hans Birger Nielsen (FrP)
Åse Birgitte Skjærli (V)
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V)
Stein Vegar Leidal (V)
Toni Jørgensen (V)
Ole Kristian Kaurstad (Sp)
Martha Tærud (Sp)
Thor Christian Grosås (Sp)

2. Valgkomitéens innstilling behandles etter prinsippene om avtalevalg etter
kommunelovens § 38 a.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Valgkomitéens fremmet innstilling som gjengitt i fylkesutvalgets innstilling.
Votering:
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesrådmannen viser til valgkomiteens innstilling til valg av nye hovedutvalg:
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Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Medlemmer
Arne Rune Gjelsvik (FrP) Leder
Lise Hagen Rebbestad (H) Nestleder
Øyvind Rideng (H)
Amit Aghani (H)
Ina Libak (Ap)
Helge Gundersen (Ap
Johannes Dalen Giske (Ap) fra 8. mai
Elin L’Estrange
Ida Ohme Pedersen (FrP)
Tord Hustveit (V)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Kristin Antun (MDG)

Varamedlemmer
Karin Adolfsen (H)
Gaute Kandal (H)
Lars Berge (H)
Bente Moen Torgersen (H)
Egil Ørbeck (H)
Helga Hustveit (SV)
Marianne Ecker (Ap)
Lars Henrik Rytter (Ap)
Priya Prasath (Ap)
Balraj Singh (Ap)
Anne Karin Pettersen (Ap)
Jan Gunnar Breivik (FrP)
Cecilie Løvseth (FrP)
Knut Auke (FrP)
Øyvind Solum (MDG)
Ingunn Bohmann (MDG)
Linda Bystrøm (MDG)
Boye Bjerkholt (V)
Inger Johanne Bjørnstad (V)
Ingvild Tautra Vevatne (V)
Marianne Røed (Sp)
Hans Fredrik Aaby (Sp)
Hans Kristian Raanaas (Sp)
Kristian Sveistrup (KrF)
Ida Lindtveit (KrF)
Karl Edvin Moksnes (KrF)
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Hovedutvalg for samferdsel
Medlemmer
Ketil Nordengen (H)
Trine-Lise Østlund Blime (H)
Kirsti Kierulf (H)
Jens-Petter Hagen (Ap) fra 8. mai
Jan Sandal (Ap)
Tove Steen (Ap) fra 8. mai
Vilde Lofthus Rooth (Ap)
Finn Terje Tønnessen (FrP)
Knut Tønnes Steenersen (FrP)
Solveig Schytz (V)
Njål Vikdal (V)
Morten Vollset (Sp)

Varamedlemmer
Lars Salvesen (KrF)
Jan Olsen (H)
Nils Holm (H)
Sverre Conradi (H)
Melissa Kristiansen (H)
Oddbjørn Nilsen (Ap)
Merethe Bellingmo (Ap)
Vetle Bo Saga (Ap)
Toril Altenborn (Ap)
Tonje Brenna (Ap) fra 8. mai
Liv Gustavsen (FrP)
Wenche Bjerke (FrP)
Hans Birger Nielsen (FrP)
Åse Birgitte Skjærli (V)
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V)
Stein Vegar Leidal (V)
Toni Jørgensen (V)
Ole Kristian Kaurstad (Sp)
Martha Tærud (Sp)
Thor Christian Grosås (Sp)

2. Valgkomiteens innstilling behandles etter prinsippene om avtalevalg etter kommunelovens § 38
a.
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FT-sak 56/17 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».

2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543
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Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok følgende forslag:
20 millioner flyttes fra "avsettes disposisjonsfond" til miljøfondet slik at det blir:
Avsettes disposisjonsfond
Avsettes miljøfondet

+ 24 648
+ 20 000

Resten av punktet uendret.
Votering:
1. Solums forslag fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt.
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Behandling i hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Representant Kristin Antun (MDG) fremmet følgende forslag:
Endring i punkt 3:
 «Avsettes disposisjonsfond» endres til 24 648
 Avsettes miljøfondet 20 000
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
 Antuns (MDG) forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
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Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Behandling i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Representanten Nikki Schei (MDG) ba om at forslag om å splitte opp avsetningen til
disposisjonsfond til kr. 20 mill til miljøfond og de resterende kr. 24,648 til disposisjonsfondet
selv, følger saken til fylkesutvalget.
Hovedutvalget ga sin tilslutning til dette.
Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Limis forslag ble tatt til orientering.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap for 2016 tas til orientering.
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne som følger saken:
Endring punkt 3:
Avsetningen til disposisjonsfondet splittes opp til kr. 20 mill til et miljøfond, mens de resterende
kr. 24,648 mill avsettes til disposisjonsfondet selv.
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Behandling i hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende forslag som hun ba om at følger
saken i den videre behandling, og fikk utvalgets tilslutning til det:
20 millioner flyttes fra "avsettes disposisjonsfond" til miljøfondet slik at det blir:
Avsettes disposisjonsfond
Avsettes miljøfondet

+ 24 648
+ 20 000

Resten av punktet uendret.
Representanten Finn Terje Tønnessen (FrP) fremmet følgende forslag:
Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak
gjør når det kommer til arbeid med universell utforming.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Tønnessen ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak
gjør når det kommer til arbeid med universell utforming.

Forslag fra MDG som følger saken:
20 millioner flyttes fra "avsettes disposisjonsfond" til miljøfondet slik at det blir:
Avsettes disposisjonsfond
Avsettes miljøfondet

+ 24 648
+ 20 000

Resten av punktet uendret.
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Behandling i hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Endring i punkt 3
Av avsetningen til disposisjonsfond på + 44 648, minskes den med 20.000, som i stedet
overføres Miljøfondet.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over Øyvind Solums (MDG) endringsforslag mot
fylkesrådmannens forslag punkt 3, fikk Øyvind Solums forslag 2 stemmer (SV, MDG)
og falt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Behandling i eldrerådet
Utvalgets behandling:
Eldrerådets leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering og fikk
eldrerådets tilslutning til dette.
Eldrerådet uttrykte ønske om å få innspill fra samferdselsavdelingen om det er mulig å bruke
prognostisert underskudd jf. TT-ordningen på slutten av året, gjerne siste tertial.
Administrasjonen kommer tilbake til eldrerådet med dette.
Eldrerådets innspill:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.
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Behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Medlem, Torunn Skottevik (Ap), fremme følgende tilleggsforslag:
Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak gjør
når det kommer til arbeid med universell utforming.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
 Torunn Skotteviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Utvalgets innspill:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak
gjør når det kommer til arbeid med universell utforming.
Behandling i yrkesopplæringsnemnda
Votering:
Leder Siri Bastaad foreslo at nemnda tar saken til orientering, og fikk nemndas tilslutning til dette.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Saken tas til orientering

Behandling i administrasjonsutvalget
Utvalgets behandling:
Leder Lars Salvesen (KrF) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Salvesens forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.
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Behandling i hovedarbeidsmiljøutvalget
Saken ble tatt til orientering
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FT-sak 57/17 Viderebetaling av MVA-kompensasjon til private utbyggere
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar å avvikle ordningene som innebærer at fylkeskommunen, ved hjelp av
sin lovbestemte rett til merverdiavgiftskompensasjon, viderebetaler merverdiavgift til
private utbyggere av boliger og andre formål som ikke gir rett til fradrag for inngående
merverdiavgift på utbyggerens hånd.
2. Unntak kan gjøres når tungtveiende samfunnsmessige hensyn taler for det. Fylkesutvalget
gis fullmakt til å foreta slik beslutning.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar å avvikle ordningene som innebærer at fylkeskommunen, ved hjelp av sin
lovbestemte rett til merverdiavgiftskompensasjon, viderebetaler merverdiavgift til private
utbyggere av boliger og andre formål som ikke gir rett til fradrag for inngående
merverdiavgift på utbyggerens hånd.
2. Unntak kan gjøres når tungtveiende samfunnsmessige hensyn taler for det. Fylkesutvalget
gis fullmakt til å foreta slik beslutning.
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Notat 1/17 Veiledningssentrene i Akershus, oppfølging og evaluering
Behandling i hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Notatet ble tatt til orientering.
Behandling i yrkesopplæringsnemnda
Notatet ble tatt til orientering
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Spørsmål 4/17 fra representanten Morten Vollset (Sp) om fremtidig utvikling av
Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser
Spørsmål

Dato:
Arkivref:

28.04.2017
2017/1718-21

Saksnr
4/17

Utvalg
Fylkesting

Møtedato
08.05.2017

Spørsmål fra representanten Morten Vollset (Sp) om fremtidig utvikling av Nordre
Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser
Fylkestinget behandlet 13.06.16 i sak 68/16 videre arbeid og organisering av prosjektet
«fremtidig utvikling av Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser». Det ble
vedtatt å dele arbeidet inn i to delprosjekter, der Akershus fylkeskommune og Akershusmuseet
har ansvar for ett delprosjekt hver.
Akershus fylkeskommune påtok seg ansvar for delprosjekt 1 med følgende mandat: «Mandat for
delprosjekt 1 er å skape samarbeid om å utvikle et bredt spekter av tiltak basert på å aktivere de
rike natur- og kulturverdiene i Øyeren-området, med utgangspunkt i mulighetsstudien. I dette
inngår å konkretisere planene for et mulig nybygg for Nordre Øyeren våtmarkssenter, innenfor
en realistisk investeringsramme, gjennom et fullstendig forprosjekt/arkitektkonkurranse.»
Fylkestinget vedtok også å erstatte nåværende styringsgruppe med en administrativ
styringsgruppe med deltagelse fra alle samarbeidspartene i prosjektet, på rådmanns-/
fylkesdirektørnivå. Videre at styringsgruppen vedtar endelig mandat, organisering og økonomi
for de to delprosjektene, innenfor de økonomiske rammene for prosjektarbeidet som er vedtatt
av fylkestinget, kommunene og Mia, jf. punkt 1g.
Det har snart gått ett år siden fylkestingets vedtak og representanten ønsker derfor en status på
arbeidet i det nye prosjektet.

Oslo, 28.04.17
Morten Vollset
Gruppeleder Sp
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Spørsmål 5/17 fra Lars Salvesen (KrF) om forsøk med persontrafikk mellom Dal og
Eidsvoll
Hovedbanen er Norges eldste jernbanestrekning og går mellom Oslo og Eidsvoll, den er 67,8
km lang og ble åpnet i 1854. De viktigste stasjonene langs banen er Bryn, Strømmen,
Lillestrøm, Jessheim, Dal og Eidsvoll.
Etter at Gardermobanen ble åpnet brukes hovedbanen i dag hovedsakelig kun av lokaltog som
stopper på stasjoner og holdeplasser på banen, og av godstog. Strekningen mellom Dal og
Eidsvoll har nå bare godstrafikk, med unntak av ett tog i døgnet, tog 1679, som går
personførende fra Dal kl 01:30 direkte til Eidsvoll. Ved feil eller vedlikehold i Romeriksporten
brukes Hovedbanen mellom Oslo og Lillestrøm for alle tog.
Fylkestinget har flere ganger vært positive til en gjenåpning av persontogtrafikken mellom
Eidsvoll og Dal. Dette vil gi et bedre samferdselstilbud. Øvre Romerike bindes sammen. Det vil
også gi en bedre kommunikasjon til Jessheim og Kløfta.
Det er i dag flere tog som starter opp på Eidsvoll stasjon før de kjører Dal hvor de tar opp
passasjerer, men disse togene får ikke lov til å ta med seg passasjerer fra Eidsvoll. Dette synes
de fleste innbyggere er en snodig praksis.
Vil fylkesordfører ta kontakt med NSB og andre relevante aktører både for å se om man kan få
til en gjenåpning av hele strekningen for persontrafikk og om man kan vurdere en
forsøksordning når togene likevel kjører på strekningen for å se om dette tilbudet kan være
attraktivt?
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