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223/15 Frogn kommune - Reguleringsplan - Haneborgenga – Innsigelse
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen til reguleringsplan for Haneborgenga fremmet
administrativt i brev datert 03.07.2015.
Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det, i dialog med
Frogn kommune og utbygger, oppnås tilfredsstillende løsninger.
Fylkesrådmannen har i e-post til fylkesutvalget 25. november 2015 varslet at denne saken
trekkes/utsettes.
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224/15 Nannestad kommune - Engelsrudhagen vest - Klage på vedtak om
dispensasjon
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget påklager vedtaket i Nannestad kommunes plan- og utviklingsutvalg i utv.saksnr.
47/15 om å gi dispensasjon fra § 2.14 i områderegulering for Engelsrudhagen og opprettholder
dermed den administrative klagen fremmet i brev datert 25. september 2015.
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225/15 Skedsmo kommune - gbnr 7/7 - Flaenveien 38 - Klage på vedtak om
dispensasjon
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, datert 14.10.2015, på vedtak om
dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig i Flaenveien 38 i Skedsmo
kommune. Klagen kan følges opp administrativt.
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226/15 Billettsamarbeid på Østlandet
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune mener at Østlandssamarbeidets anbefaling om å innføre
likelydende kundekategorier må ses i sammenheng med det tilsvarende nasjonale
arbeidet i regi av Statens vegvesen.
2. Akershus fylkeskommune avventer Samferdselsdepartementets behandling, og
eventuelle nasjonale føringer som følge av dette, før videre behandling av denne saken.
3. Akershus fylkeskommune ber om at Samferdselsdepartementet sender rapporten «På
veg mot nasjonalt takstsystem – Vegdirektoratets anbefaling» på høring til
fylkeskommunene.

Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
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227/15 Forprosjekt for passasjerferge uten utslipp
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 250 000 kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen» for
demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) foreslo å endre beløpet i fylkesrådmannens innstilling punkt 1
fra kr. 250 000 kr. til 1 million kroner.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap og
MDG:
1. Fylkesutvalget bevilger 1 million kroner til teknologiforprosjektet «fjordbanen» for
demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord.
2. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling med endring av beløpet til 1
million kr. mot Brennas forslag, ble fylkesrådmannens innstilling med endringen vedtatt med 8
mot 5 stemmer (Ap og MDG)

Hovedutvalg for samferdsels innspill
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 1 million kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen»
for demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens
punkt 1, på vegne av flertallet:
Fylkesutvalget bevilger inntil 1.000.000 kroner […]
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Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
flertallet:
nytt pkt. 4 Utvalget anbefaler at fylkesutvalget vurderer bevilgningens ytterligere størrelse over
fondsmidler for å sikre bruk av sjøen som kollektivfelt med flere fergetraseer.

Votering:
 Solums (MDG) forslag til endret pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2-3 ble enstemmig vedtatt.
 Fossums (FrP) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 1.000.000 kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen»
for demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.
4. Utvalget anbefaler at fylkesutvalget vurderer bevilgningens ytterligere størrelse over
fondsmidler for å sikre bruk av sjøen som kollektivfelt med flere fergetraseer.
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228/15 Anskaffelse av nye trikker - Muligheter for å trafikkere Bekkestua
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Brev fra Oslo kommune datert 30.10.2015 om anskaffelse av nye trikker og muligheter
for å trafikkere Bekkestua tas til orientering.
2. Det utarbeides en sak som belyser muligheter og tidshorisont for videre drift til
Bekkestua med dagens trikketype SL95. Saken skal også belyse andre alternative
løsninger som ivaretar koblingen mellom Kolsåsbanen og trikkelinje 13.

Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Utvalgets behandling:
Representanten Jan Sandal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til fylkesrådmannens
innstilling punkt 2:
… herunder en utredning av kostnadene med å lage en løsning for den nye standardtrikken frem
til Jar med mulighet for smidig overgang til T-banen.
Leder Solveig Schytz (V) ba om at vedtak i tidligere sak om trikk til Bekkstua, sendes
fylkesutvalget til møtet 7.12.15 og fikk sin tilslutning til det
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
2. Sandals forslag ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innstilling
1. Brev fra Oslo kommune datert 30.10.2015 om anskaffelse av nye trikker og muligheter
for å trafikkere Bekkestua tas til orientering.
2. Det utarbeides en sak som belyser muligheter og tidshorisont for videre drift til
Bekkestua med dagens trikketype SL95. Saken skal også belyse andre alternative
løsninger som ivaretar koblingen mellom Kolsåsbanen og trikkelinje 13, herunder en
utredning av kostnadene med å lage en løsning for den nye standardtrikken frem til Jar
med mulighet for smidig overgang til T-banen.
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229/15 Oslopakke 3 - reforhandling 2016. Mandat
Fylkesrådmannens innstilling:
I forbindelse med at Oslopakke 3-avtalen skal reforhandles utpekes følgende personer til et
politisk forhandlingsutvalg med mandat til å forhandle på vegne av Akershus fylkeskommune:
1………………
2………………
3………………
Føringene i saken legges til grunn for gjennomføringen av forhandlingene.
Forslag til reforhandlet Oslopakke 3-avtale skal godkjennes av fylkestinget.

11

230/15 Høyere yrkesfaglig utdanning AS. Styrerepresentasjon
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget innstiller Anders Bredesen som styremedlem i Høyere Yrkesfaglig
Utdanning AS.
2. Fylkesutvalget innstiller Hilde Merete Støen som varamedlem til styret i Høyere
Yrkesfaglig Utdanning AS
3. Fylkeskommunens representant på stiftelsesmøte og påfølgende ekstraordinære
generalforsamling, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse Arne-Rune
Gjelsvik, gis nødvendig fullmakt til å treffe beslutning i de saker som stiftelsesmøtet og
påfølgende ekstraordinære generalforsamling har til behandling.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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231/15 Ny organisering av MAGO - oppfølging av tidligere sak
Fylkesrådmannens innstilling:
-

MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 prosent av Eidsvoll kommune og
50 prosent av Akershus fylkeskommune.

-

De overordnede prinsippene for eierstyring i Akershus fylkeskommune legges til grunn
for etableringen, og skal sammen med eierstrategi for selskapet være omforent med
øvrige eiere.

-

Fylkesrådmannen utarbeider, i samarbeid med Eidsvoll kommune, nye avtaler som
kreves for etablering av et ideelt aksjeselskap, samt avtaler som regulerer forholdet
mellom driftsselskapet MAGO og eiendomsselskapet Mago B AS. Dette innebefatter
blant annet aksjonæravtale og eierstrategidokument etter vedtatt mal.

-

Det skal fortsatt være åpent for at flere aktører kan komme inn på eiersiden i MAGO på
sikt, i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. Dette momentet må framgå av vedtektene.

-

Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til
prosjektet.
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232/15 Evaluering av Akershus fylkeskommunes deltagelse i det europeiske
nettverket METREX
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommunes deltagelse i METREX videreføres i samarbeid med Oslo kommune
under forutsetning av at deltagelse gir faglig merverdi og at kompetansen kan nyttiggjøres i
oppfølging og implementering av Areal og transportplan for Oslo og Akershus.
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233/15 Utnevnelse av representanter til Gøteborg - Oslo rådet og
Osloregionens Europakontors representantskap
Fylkesrådmannens innstilling:
1) Fylkesutvalget utnevner følgende representanter til representantskapet for Osloregionens
Europakontor:
Representant………………
Vara………………
Representant………………
Vara……………….
2) Fylkesutvalget utnevner følgende representanter til Gøteborg-Oslosamarbeidets råd:
Representant……..
Vara……………….
Representant……..
Vara……………….
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234/15 Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune (AFK) støtter innføring av en ny felles likestillings- og
diskrimineringslov med det formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
2. AFK støtter ikke at opplærings- og utdanningssektoren bør omfattes av plikten til
universell utforming av IKT.
3. AFK mener at det bør tydeliggjøres at bestemmelsen om at læremidler skal bygge på
lovens formål også skal omfatte læremidler/undervisning som er en naturlig del av
religionsundervisningen.
4. AFK støtter ikke at arbeidsgivere med under 50 ansatte skal unntas fra aktivitetsplikten.
AFK støtter heller ikke at redegjørelsesplikten i årsberetningen fjernes for virksomheter
med aktivitetsplikt. AFK understreker viktigheten av at kompetanseheving og
tilstrekkelig ressurser må følge med en veilederrolle fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) til Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).
5. AFK ber om at det gjøres unntak for enkelte rekrutteringstiltak (f.eks. intervjuordningen)
i den foreslåtte utvidelsen av forbud mot innhenting av opplysninger under ansettelse
(etnisitet og funksjonsnedsettelse).
6. AFK mener at loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent
personlige forhold er forbudt.
7. AFK er positiv til at diskrimineringsgrunnlagene skal suppleres av en samlekategori.
8. AFK støtter i utgangspunktet ikke et utvidet vern for diskrimineringsgrunnlaget alder, og
mener uansett at det er vanskelig å gi innspill før økonomiske og administrative
konsekvenser er ferdig utredet.
9. AFK ser at det kan være behov for å gjøre definisjonen av seksuell trakassering noe mer
objektiv, og ser dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålet under om overføring av
håndhevingsmyndighet fra domstolene til Likestillings- og diskrimineringsnemda.
10. AFK er positiv til at Likestillings- og diskrimineringsnemda skal gis myndighet til å
håndheve saker om seksuell trakassering, men ser at det er nødvendig å avvente til den
pågående utredningen om håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet er avsluttet.

Innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Saken ble tatt til orientering.

Innspill fra Eldrerådet:
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud fremmet følgende alternative forslag til fylkesrådmannens
innstilling:
Punkt 10 1. Eldrerådet er skeptiske til at likestillings- og diskrimineringsnemnda skal gis myndighet
til å håndheve saker om seksuell trakassering overfor eldre og funksjonshemmede.
2. Seksuell trakassering av eldre og funksjonshemmede er et problem både hjemme og på
institusjon. Derfor bør slike saker behandles av rettsapparatet.
Videre ble følgende tilleggsforslag fremmet på vegne av Eldrerådet:
Nyt pkt. 11 -
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Eldrerådet vil anmode om at begrepet «aldersdiskriminering» blir vektlagt i det videre arbeide
innenfor likestillings- og diskrimineringsproblematikken i tillegg til det som alt er omtalt i
arbeidsmiljøloven.
Leder foreslo å støtte fylkesrådmannens innstilling pkt. 1-9, med endringsforslag til pkt. 10 og
nytt pkt. 11.
Eldrerådets innspill:
1. Akershus fylkeskommune (AFK) støtter innføring av en ny felles likestillings- og
diskrimineringslov med det formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
2. AFK støtter ikke at opplærings- og utdanningssektoren bør omfattes av plikten til
universell utforming av IKT.
3. AFK mener at det bør tydeliggjøres at bestemmelsen om at læremidler skal bygge på
lovens formål også skal omfatte læremidler/undervisning som er en naturlig del av
religionsundervisningen.
4. AFK støtter ikke at arbeidsgivere med under 50 ansatte skal unntas fra aktivitetsplikten.
AFK støtter heller ikke at redegjørelsesplikten i årsberetningen fjernes for virksomheter
med aktivitetsplikt. AFK understreker viktigheten av at kompetanseheving og
tilstrekkelig ressurser må følge med en veilederrolle fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) til Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).
5. AFK ber om at det gjøres unntak for enkelte rekrutteringstiltak (f.eks. intervjuordningen)
i den foreslåtte utvidelsen av forbud mot innhenting av opplysninger under ansettelse
(etnisitet og funksjonsnedsettelse).
6. AFK mener at loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent
personlige forhold er forbudt.
7. AFK er positiv til at diskrimineringsgrunnlagene skal suppleres av en samlekategori.
8. AFK støtter i utgangspunktet ikke et utvidet vern for diskrimineringsgrunnlaget alder, og
mener uansett at det er vanskelig å gi innspill før økonomiske og administrative
konsekvenser er ferdig utredet.
9. AFK ser at det kan være behov for å gjøre definisjonen av seksuell trakassering noe mer
objektiv, og ser dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålet under om overføring av
håndhevingsmyndighet fra domstolene til Likestillings- og diskrimineringsnemda.
10. a)Vi er skeptiske til at likestillings- og diskrimineringsnemnda skal gis myndighet til å
håndheve saker om seksuell trakassering overfor eldre og funksjonshemmede.
b)Seksuell trakassering av eldre og funksjonshemmede er et problem både hjemme og på
institusjon. Derfor bør slike saker behandles av rettsapparatet.
11. Eldrerådet vil anmode om at begrepet «aldersdiskriminering» blir vektlagt i det videre
arbeide innenfor likestillings- og diskrimineringsproblematikken i tillegg til det som alt
er omtalt i arbeidsmiljøloven.

Innspill fra Administrasjonsutvalget:
Innspill fra administrasjonsutvalget ettersendes på epost etter møtet kl. 09:30 mandag 7/12
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235/15 Høringssvar - Endring i personvalgreglene ved stortingsvalg
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslåtte endringer i
personvalgreglene ved Stortingsvalg.
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236/15 Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar heftet til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Saken ble tatt til orientering.

Innspill fra Eldrerådet:
Eldrerådet tar heftet til orientering.
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237/15 Akershusstatistikk 3/2015 - Utdanning og arbeidslivets
kompetansebehov
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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238/15 Handlingsprogram samferdsel 2016-2019
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.

Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna fremmet følgende forslag på vegne av Ap og MDG::
1. Det utredes hvorvidt en ordning med bestillingstransport gjennom fastlagte ruter i
utkantstrøk kan bedre kollektivtilbudet i distriktene. Herunder vurderes det også om tilbudet
kan samordnes med målgruppene for TT-ordningen og skoletransport.
2. Det bes om en sak der erfaringene knyttet til TT-ordningen belyses, med særskilt fokus på
likebehandlingsprinsippet, der eventuelle muligheter for bedring av ordningen belyses.
3. Innfartsparkeringsplasser er viktig for å øke mobiliteten, også for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Det bes om en sak der dette belyses, med eventuelle muligheter for
utbedringer.
4. Det bes om en mulighetsstudie for hvordan fremkommeligheten på Røykenveien (fv 167) og
Slemmestadveien (fv 165) kan bedres. Saken bør belyse både langsiktige og kortsiktige
tiltak og muligheter.
5. I forbindelse med oppstart av utbedringer på fv 171 (Sørum) bes det om at krysningen med
fv 252 vektlegges spesielt. Begge strekninger er skoleveier som brukes av mange elever
daglig, og området der de to veiene krysser hverandre bør prioriteres særlig med tanke på
trafikksikkerhet.
6. I forbindelse med utbygging av ny Oslofjordforbindelse (fv 76) må gang - og sykkelvei
prioriteres. Akershus fylkeskommune går i dialog med statens vegvesen om en mulig
utvidelse av gang - og sykkelvei som i dag er planlagt å gå fra Måna til Vassum, med sikte
på at prosjektet kan utvides til å gå helt frem til Gislerud og Bakker Bru. Fylkestinget ber om
en sak som belyser kostnadene dette vil medføre så raskt som mulig.
7. For å forsere utviklingen av et transportnett som snarest mulig blir i samsvar med regional
plan for areal og transport, må arbeidet med fremkommelighet og sentrumspakker i de
regionale byene prioriteres.
8. Fylkestinget er bekymret for den nedadgående tendensen hva gjelder bruk av refleks.
Trafikksikkerhetsutvalget bes om å se på mulige tiltak for å snu denne trenden.
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9. Akershus fylkeskommune bør sammen med Statens vegvesen gjennomgå fylkets tuneller for
å oppnå bedre trafikksikkerhet og vedlikehold. Aktuelle tiltak kan være å kle/male tunellene
lysere, bedre belysningen, redusere fartsgrenser, ha automatisk trafikkontroll og
gjennomsnittsmålinger i begge retninger og skilte tydelig på utsatte ulykkesstrekninger.
10. Det lages en mulighetsstudie for sammenhengende gang - og sykkelvei langs fv 120, fra
Kåterudveien til Solberg i Enebakk.
Representanten KristinAntun (MDG) fremmet følgende forslag:
Fv. 279 i Fet tas ut av handlingsprogrammet.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
2. Antuns forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt
3. Brennas forslag fikk 5 stemmer (Ap og MDG) og falt
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.

Innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Utvalgets behandling:
Utvalget fremmet følgende omforente innspill:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fremhever at behovet for flere
innfartsparkeringsplasser for bil også er viktig for å øke mobiliteten for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Saken tas til orientering.
Rådet fremmer følgende innspill:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fremhever at behovet for flere
innfartsparkeringsplasser for bil også er viktig for å øke mobiliteten for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Innspill fra Eldrerådet:
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Eldrerådet:
Samferdselsplanen må i større grad ivareta myke trafikanter i forhold til utfordringer syklister
kan skape på fortau, gangveier og fotgjengeroverganger. Spesielt bør det sees på forhold knyttet
til bruk av segways, enhjulinger og ulike typer rullebrett. Bruk av slikt utstyr kan bidra til
vanskeligere forhold for eldre og funksjonshemmede.
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Representanten John Granly (PF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Eldrerådet:
Innfartsparkering for eldre og funksjonshemmede må prioriteres høyere, når man ser at
innfartsparkeringene er overfylte.
Leder foreslo å støtte fylkesrådmannens innstilling, med de fremsatte tilleggsforslag, og fikk
eldrerådets tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.
4. Samferdselsplanen må i større grad ivareta myke trafikanter i forhold til utfordringer
syklister kan skape på fortau, gangveier og fotgjengeroverganger. Spesielt bør det sees
på forhold knyttet til bruk av segways, enhjulinger og ulike typer rullebrett. Bruk av slikt
utstyr kan bidra til vanskeligere forhold for eldre og funksjonshemmede.
5. Innfartsparkering for eldre og funksjonshemmede må prioriteres høyere, når man ser at
innfartsparkeringene er overfylte.
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239/15 Høring av Konseptvalgutredning for Østfoldbanens Østre linjes
forbindelse mot Oslo
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget mener Jernbaneverkets anbefalte Konsept 1 på Østre linje med en
planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon er den beste
løsningen for kapasitetsutfordringene på Ski stasjon. En slik løsning sikrer at
passasjerene på Østre linje kan nyte godt av reisetidsreduksjonen på om lag 11 minutter
som Follobanen gir.
2. De vurderte alternative konseptene er konfliktfylte i forhold til eksisterende boliger og
landbruks-, natur-, landskaps- og kulturminneverdiene i området. Konsept 1 er
alternativet med best måloppnåelse og er å foretrekke. Fylkesutvalget mener at det er
viktig i det videre arbeidet å tilrettelegge for en god planprosess med involverte parter,
da et framtidig trasévalg berører store arealer og miljøer i flere kommuner.
3. Fylkesutvalget vil påpeke behovet for en rask avklaring av behovet for hensettingsanlegg
for tog langs Østfoldbanen og i Ski-området. Det er viktig med samtidighet i
planleggingen av tiltakene. Første byggetrinn i hensettingsanlegget er planlagt ferdig i
2020. Dette innebærer at en avgjørelse av Østre linjes påkobling til Ski stasjon må
avklares raskt, slik at det kan inngå som premiss i planleggingen av hensettingsanlegg
langs Østfoldbanen.

Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av V og Sp:
1. Fylkesutvalget er opptatt av å sikre en påkobling til Østfoldbanens østre linje som gir et godt
tilbud til reisende på Østre linje av Østfoldbanen .
2. Akershus skal ta sin andel av de nasjonale målene for økt matproduksjon og de nasjonale
målene for reduksjon av nedbygging av matjord. De vurderte alternative konseptene er
konfliktfylte i forhold til eksisterende boliger og landbruks-, natur-, landskaps- og
kulturminneverdiene i området.
3. Fylkesutvalget ønsker mer kunnskap om de ikke-prissatte konsekvensene med særlig vekt på
tap av dyrket og dyrkbar mark samt naturverdier. Det vil være spesielt viktig i vurderingen
av konsept 1 og 9. Det bes utredet alternativer for toghensetting som ikke berører dyrket
mark og viktige naturverdier.
4. Fylkesutvalget mener at det er viktig i det videre arbeidet å tilrettelegge for en god
planprosess med involverte parter, da et framtidig trasevalg berører store arealer og miljøer i
flere kommuner.

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og forslaget fra V og Sp, ble
forslaget fra Sp og V vedtatt mot 5 stemmer (H og FrP)
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Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
1. Fylkesutvalget er opptatt av å sikre en påkobling til Østfoldbanens østre linje som gir et godt
tilbud til reisende på Østre linje av Østfoldbanen .
2. Akershus skal ta sin andel av de nasjonale målene for økt matproduksjon og de nasjonale
målene for reduksjon av nedbygging av matjord. De vurderte alternative konseptene er
konfliktfylte i forhold til eksisterende boliger og landbruks-, natur-, landskaps- og
kulturminneverdiene i området.
3. Fylkesutvalget ønsker mer kunnskap om de ikke-prissatte konsekvensene med særlig vekt på
tap av dyrket og dyrkbar mark samt naturverdier. Det vil være spesielt viktig i vurderingen
av konsept 1 og 9. Det bes utredet alternativer for toghensetting som ikke berører dyrket
mark og viktige naturverdier.
4. Fylkesutvalget mener at det er viktig i det videre arbeidet å tilrettelegge for en god
planprosess med involverte parter, da et framtidig trasevalg berører store arealer og miljøer i
flere kommuner.
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240/15 Vedtak av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram 2015-2018 datert 16.06.2015

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel (4.11.15)
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgsleder Solveig Schytz (V) foreslo å ta saken til orientering, og fikk sin
tilslutning til det.
Innspill fra hovedutvalg for samferdsel:
Saken tas til orientering

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø (4.11.15)
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Bøe (V) foreslo at hovedutvalget tok saken til orientering.
Representanten Melgaard (H) foreslo at leder sitt forslag om å ta saken til orientering skulle
følge saken.
Votering:
 Melgaards (H) forslag om at Bøes (V) forslag følger saken videre ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram 2015-2018 datert 16.06.2015.
Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.
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241/15 Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens innstilling:
Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2016-2019 vedtas.

Innspill fra administrasjonsutvalget:
Innspill fra administrasjonsutvalget ettersendes på epost etter møtet kl. 09:30 mandag 7/12
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242/15 Oppnevning av representanter fra fylkestinget og
yrkesopplæringsnemnda til deltakelse i arbeidsgruppe for planlegging av
konferanse for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter,
herunder leder, som skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av
konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren.
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Utvalgets behandling:
Representanten Jens Petter Hagen (Ap) foreslo Ina Rangønes Libak som representant.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Hagen (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter som
skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016,
for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.:
- Arne-Rune Gjelsvik (Frp)
- Ina Rangønes Libak (Ap)
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
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Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo at leder Eirik Bøe (V) og 1 representant fra
opposisjonen deltar i arbeidsgruppen for planlegging av konferanse for styrket samarbeid skolenæringsliv-universitet og høyskolesektoren.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) foreslo Tone Merete Hansen (Ap) som opposisjonens
representant til å delta i arbeidsgruppen.
Representantene legges til pkt. 2 i fylkesrådmannens innstilling.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med forslagene fra Melgaard (H) og
Skottevik (Ap).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter,
herunder leder, som skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av
konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren.
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren. Som representanter
fra hovedutvalget for plan, næring og miljø møter Eirik Bøe (V) og Tone Merete Hansen
(Ap).
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.

Innspill fra yrkesopplæringsnemnda:
Utvalgets behandling:
Kari Hauge (LO) fremmet Siri Baastad (NHO) som representant til å delta i styringsgruppe for
planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringslivuniversitet og høyskolesektoren.
Votering:
Hauges forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Yrkesopplæringsnemnda fremmet Siri Baastad (NHO) som representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
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243/15 Revidering av regional planstrategi for Akershus 2016-2020
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Arbeidet med regional planstrategi for 2016-2012 igangsettes.
2. Fylkestinget inviteres til et seminar om regionale prioriteringer og planbehov.
3. Arbeidet med regional planstrategi drøftes i regionrådene.
4. Fylkesutvalget tillegges ansvaret for koordineringen av den politiske dialogen internt i
fylkeskommunen.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Utvalgets behandling:
Med referanse til saksfremleggets «Status for arbeidet» der følgende spørsmål stilles: Kanskje
bør en regional plan for kystsonen utarbeides i samarbeid med Østfold?, fremmet representanten
Finn Tellsgård (Krf) forslag om at det må også vurderes å ta med Buskerud i et eventuelt
samarbeid.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Tellsgård (Krf) ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Arbeidet med regional planstrategi for 2016-2012 igangsettes.
2. Fylkestinget inviteres til et seminar om regionale prioriteringer og planbehov.
3. Arbeidet med regional planstrategi drøftes i regionrådene.
4. Fylkesutvalget tillegges ansvaret for koordineringen av den politiske dialogen internt i
fylkeskommunen.
Forslag som følger saken:
Det må også vurderes å ta med Buskerud i et eventuelt samarbeid.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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244/15 34725 Bjertnes videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 34725 Bjertnes
videregående skole datert 14.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 118,8 mill. kr i
2015-kroner.
2. Tiltaket finansieres ved avsatte midler til prosjektet på 42,5 mill. kr i 2016, og det
resterende ved bruk av bevilgning på prosjekt 10420 – videregående skoler –
rehabilitering i 2017.
3. Utgifter til leie av midlertidige lokaler på 8 mill. kroner dekkes av posten til leie av
skolebygg på driftsbudsjettet.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU):
HAMU tok saken til orientering.
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245/15 31182 Bjørkelangen vgs - byggeprogram for inneklimatiltak
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 31182 Bjørkelangen
videregående skole datert 04.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 58,8 mill. kr i
2015-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 20172020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 6 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 2017-2020

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU):
HAMU tok saken til orientering.
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246/15 15452 Ås videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 15452 Ås videregående
skole datert 05.08.2015 innenfor en kostnadsramme på 110,5 mill. kr i 2015-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av inneklimatiltak ved behandling
av økonomiplan 2017-2020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8,5 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 20172020

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU):
HAMU tok saken til orientering.
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247/15 Fremtidig organisasjonsmodell for Viken Filmsenter AS
Fylkesrådmannens innstilling:
-

-

Akershus fylkeskommune anbefaler en samlokalisering av Viken Filmsenter AS. Målet
med samlokaliseringen er bedre ressursutnyttelse og et sterkere fagmiljø i hele regionen.
Det skal fortsatt være aktivitet og faste treffpunkter i alle de fire eierfylkene.
Endring av vedtektenes § 2 gjøres av generalforsamlingen i 2016.
Driftstilskudd for 2016 er lagt inn i fylkesrådmannens budsjettforslag, i tråd med enighet
i generalforsamlingen i 2014. Akershus fylkeskommune anbefaler at en eventuell
opptrapping av driftstilskudd harmoniseres mellom eierfylkene i årlig generalforsamling.
Det innledes en dialog med Oslo kommune og Kulturdepartementet om en eventuell
innlemmelse av Oslo i Viken Filmsenter AS.

Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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248/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning 2016-2021
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Det vedtas følgende regionale planer for vannforvaltning, med tilhørende tiltaksprogram
og handlingsprogram (jf. pbl §§ 8-4). Planene gjelder for perioden 2016-2021:
 Vannregion Glomma
 Den norske delen av Västerhavet vannregion
 Vannregion Vest-Viken
2. Staten har gjennom vannforskriften ansvar for å gjennomføre en helhetlig og samordnet
vannforvaltning i Norge. Statlige myndighet bør gi en samordnet framstilling av hvordan
sektorene/departementene vil følge opp planene.
3. Berørte myndigheter må avsette tilstrekkelige ressurser og virkemidler for å gjennomføre
vannforvaltningsplanene. Det forventes at planene brukes som grunnlag for statlig planlegging og
tiltak, budsjetter og enkeltvedtak.
4. Det er behov for betydelig økning av ressurser til overvåking av vannmiljøet, som skissert i St. prp.
75 (2007-2008). Dette er nødvendig for at planene skal oppfylle vannforskriftens krav til
kunnskapsgrunnlag, og for å få et omforent beslutningsgrunnlag.

Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

35

249/15 Regionale forskningsfond Hovedstaden. Bestillingsbrev for perioden
2016-2019
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til at Akershus fylkeskommune påtar seg oppgaven som
vertsfylke for sekretariatet til det regionale forskningsfondet for Oslo og Akershus fram
til og med 2019.
2. Fylkestinget slutter seg til forslaget til avtale mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune (som vertsfylkeskommune) om vertsfylkeskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd for forvaltning av regionalt Forskningsfond i fondsregion
hovedstaden
3. Fylkestinget slutter seg til forslaget til bestillingsbrev til fondsstyret 2016-2019 for det
regionale forskningsfondet i Oslo og Akershus.

Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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250/15 Valgkomiteen forslag til styre for regionalt forskningsfond
hovedstaden Oslo og Akershus 2016-2019
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget stiller seg bak valgkomiteens innstilling til nytt styre for Regionalt forskningsfond
Hovedstaden. Som medlemmer og varamedlemmer av styret velges:
Leder:
Ingvild Myhre (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune.
Nestleder:
Rolf Jarle Aaberg, foreslått av Norges Forskningsråd
Styremedlemmer:
Sveinung Skule (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Marius Øgaard (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Kari Kværner (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune
Eva Dugstad, foreslått av Norges Forskningsråd
Varamedlemmer:
Foreslått av Akershus fylkeskommune:
1. Trine Wickstrøm (bosted Akershus)
2. Birger Svihus (bosted Akershus)
Foreslått av Oslo kommune:
1. Heidi Austlid (bosted Oslo)
2. Emilie Lasson (bosted Oslo)
Foreslått av Norges Forskningsråd:
1. Jo Døhl
2. Maaike M. Visser Taklo

Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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251/15 Valg av styrer, råd og utvalg 2015 - opprettinger og justeringer
Fylkesrådmannens innstilling
1. ………… velges som nytt medlem i kontrollutvalget fra dags dato. Kontrollutvalget velges
som følger:

1.
2.
3.
4.
5.

Medlem
Leder Terje Granerud – Ap
Nestleder Hallstein Flesland - H
Hulda Tronstad – V
Ingunn Ulfsten – KrF
………………………..

Varamedlem
Heidi Finstad - Ap
Steinar Ørum - H
Øystein Smidt - V
Liv Wergeland Sørbye - KrF
Gabriel Kielland - MDG

2. Kjønnsbalansen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rettes opp ved at Svein
Gulbrandsen erstatter Elisabeth Wang som medlem. Elisabeth Wang velges som nytt
varamedlem. Gulbrandsen og Wang representerer fylkesmannen i Oslo og Akershus. SAFO
erstatter sin vararepresentant Tove-Britt Henriksen med Arne Kolstadbråten. Valgene gjøres
fra dags dato.
3. Åse Pettersen velges som varamedlem for Fagforbundet i Eldrerådet fra dags dato.
4. Kjønnsbalansen i yrkesopplæringsnemnda rettes opp ved at KS blir representert med
………………. fra dags dato.
5. Akershus fylkeskommune representeres som følger i KS’ fylkesmøte fra dags dato:
KS’ fylkesmøte

Anette Solli (H)
Gunnar Melgaard (H)
Lise Hagen Rebbestad (H)
Sebastian Næss Langaas (H)
Vibeke Limi (FrP)
Solveig Schytz (V)
Lars Salvesen (KrF)
Morten Vollset (Sp)
Tonje Brenna (Ap)
Amund Kjernli (Ap)
Ina Rangønes Libak (Ap)
Gjermund Skaar (SV)
Øyvind Solum (MDG)

Kjetil Nordengen (H)
Trine-Lise Østlund Blime (H)
Øyvind Rideng (H)
Tone Blixøen Yrvum (H)
Arne-Rune Gjelsvik (FrP)
Eirik Trygve Bøe (V)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Torunn Skottevik (Ap)
Jan Sandal (Ap)
Jens Petter Hagen (Ap)
Helga Hustveit (SV)
Kristin Antun (MDG)

6. Bærum kommune lar seg representere ved ……………….. som medlem og …………….
som varamedlem i Akershusfondet.
7. Følgende kandidat til Rovviltnemnda for Østfold, Akershus og Oslo fremmes fra Akershus
fylkeskommune dersom fristen utsettes…………….
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Innspill fra KS til Yrkesopplæringsnemnda
Med henvisning til punkt 4 i fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune mottok e-post fra KS 01.12.15 med opplysning om oppnevnt
representant til Yrkesopplæringsnemnda.
Fylkesstyret i KS har oppnevnt Arne-Rune Gjelsvik som representant i yrkesopplæringsnemnda
i Akershus.

Innspill fra Bærum kommune
Med henvisning til punkt 6 i fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune mottok epost fra Bærum kommune 30. november.
De har fremmet Tor Valdvik som medlem og Kjell Skovholt som varamedlem i Akershusfondet.
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