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79/15 Rapport 2. tertial 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2015 til orientering
2. Det foretas følgende endringer av investeringsbudsjettet og finansinntekter:
Nedjustering utgifter investeringsprosjekter
Sentrale styringsorganer
Utdanning og kompetanse
Tannhelse
Samferdsel og transport
Sum nedjusteringer AFK
Utdanning og kompetanse
Tannhelse
Sum nedjusteringer AFK eiendom FKF
Sum nedjusteringer AFK og AFK eiendom FKF

-3,8
-45,0
-0,5
-11,4
-60,7
-52,5
-5,4
-57,9
-118,6

Nedjustering finansinntekter
Nedjustering av lån (netto)
Lavere mva-kompensasjon (reduserte inntekter)
Sum nedjustering finansinntekter

90,7
27,9
118,6

3. Som følge av ny prognose for investeringsutbetalinger pr. 2. tertial 2015 i AFK
inkl. AFK eiendom FKF, foreslås rammen for finansiering med lån for fylkeskommunen
og eiendomsforetaket justert ned med 90,7 mill. kr, inntil 454 mill. kr.
4. Utlån til Galleri Akershus AS økes med 20 mill. kr til totalt 132 mill. kr.
5. Reduserte utgifter til reguleringspremie (ansvar 831200) i 2015 på anslagsvis 27 mill. kr
avsettes til premieavviksfondet.
6. Fylkestinget tar oversikten for 8 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
7 Det foretas følgende budsjettreguleringer:
.

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
092300
912100
912100
912100
901010
830300
096000

844000
711119
742113
844000
702204
702204
702205
702205
720218
720213

831200
831200
831200

00922

20 000 000,00
-13 000 000,00
-2 000 000,00
-4 000 000,00
-4 300 000,00

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
Utlån til Galleri Akershus AS (nytt ansvar)
Reduksjon finansutg. iht prognose, til finansiering utlån Galleri Akershus
Økte renteinntekter likviditet, til finansiering utlån Galleri Akershus
Økte renteinntekter av rentekomp., til finansiering utlån Galleri Akershus
Økte skatteinnt. til finansiering utlån Galleri Akershus og midler samferdsel

26 000 000,00 Feil i avdragsgrunnlag, AFK eiendom FKF, avregnet kapitalbidrag
-26 000 000,00 Feil i avdragsgrunnlag, AFK eiendom FKF, avregnet kapitalbidrag
-3 300 000,00

1 326 000,00
-1 326 000,00
-347 335,00
347 335,00
1 500 000,00
-1 500 000,00
-1 040 000,00
1 040 000,00
2 000 000,00
1 300 000,00
3 300 000,00

PO7 Samferdsel og transport
For mye rebudsjettert fra 2014
For mye rebudsjettert fra 2014
For mye rebudsjettert ifb med korr. av regnskapet 2014
For mye rebudsjettert ifb med korr. av regnskapet 2014
Økning av anslag på billettprispåslaget fra Ruter
Økning av anslag på billettprispåslaget fra Ruter
Forventet reduksjon av renteinntekter
Forventet reduksjon av renteinntekter
Midler til skoleskysskort pga. økt antall elever og prisøkning
Midler til dimensjoneringsplikt pga. merforbruk

PO8 Sektoruavhengige utgifter/inntekter
-23 193 000,00 Redusert reg. premie overføres til premieavviksfond (arb.giv.andel AIPK)
-3 807 000,00 Redusert reg. premie overføres til premieavviksfond (arb.giv.avg)
27 000 000,00 Redusert reg. premie overføres til premieavviksfond
0,00
0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
-27 908 069,00 Bruk av lån (økt låneopptak pga. lavere mva-komp)
17 808 069,00 Lavere mva-komp AFK (OP3-midler) pga. lavere beregn.grunnlag invest.
10 100 000,00 Lavere mva-kompensasjon EA pga. lavere beregn.grunnlag invest.
0,00

091000
097001
092200

00910
07550
00922

121860
121860
012000
091000

87122
87123
01664
00910

121860
091000

87115
00910

283817
021000
021000
021000
021000
091000

87225
10101
10500
10601
10301
00910

-600 000,00
-6 100 000,00
-25 000 000,00
-2 000 000,00
-3 200 000,00
36 900 000,00

091000
092200

00910
00922

52 526 140,00 Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)
-52 526 140,00 Overføring av lånemidler til AFK Eiendom

283817
091000

87225
00910

249335
200999

87200

3000
9100
092200
021000

26510
00910
00922
10101

2 610,00
-2 610,00
2 610,00
-2 610,00
0,00

091000
092200
032000
091000

00910
00922
80140
00910

5 400 000,00
-5 400 000,00
-500 000,00
500 000,00
0,00

-850 000,00
-900 000,00
-2 420 000,00
4 170 000,00

PO1 Sentrale styringsorganer
Oppgradering av lokale nettverk (rebudsjetteres i 2016)
Intergrasjonsnav (rebudsjetteres i 2016)
Galleriet ombygginger/tilpasninger (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

392 862,00 PCer til folkevalgte (rebudsjettering fra 2013)
-392 862,00 Bruk av lån (økt låneopptak)
0,00
PO2 Utdanning og kompetanse
Talevarsling (rebudsjetteres i 2016)
Investeringsreserve (rebudsjetteres i 2016)
Erhverv og tilrettelegging av tomter (rebudsjetteres i 2016)
Programmering/prosjektering (rebudsjetteres i 2016)
Ombygging for økt elevkapasitet (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

-8 125 000,00 Talevarsling (nedjustering pga. feil i rapport 1. tertial 2015)
8 125 000,00 Bruk av lån (nedjustering pga. feil i rapport 1. tertial 2015)
144 000,00 For lite avsatt bundet fond 2014 - Landslinje for flyfag
-144 000,00 For lite avsatt bundet fond 2014 - Landslinje for flyfag
Dekning merforbruk Dønski vgs - ombygging av TO-avdeling
Overføring til AFK Eiendom - dekn merforbruk Dønski vgs - TO-avdeling
Overføring til AFK Eiendom - dekn merforbruk Dønski vgs - TO-avdeling
Dekning merforbruk Dønski vgs - ombygging av TO-avdeling (fra inv.reserve)

PO4 Tannhelse
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)
Overføring av lånemidler til AFK Eiendom
Elektronisk pasientjournal (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

075000
075120
075120
075110
075130
075150
075160
075170

07573
07520
07530
07520
07580
07590
07550
07510

4 900 000,00
-4 900 000,00
-903 000,00
-1 799 000,00
9 808 000,00
-5 791 000,00
-2 600 000,00
1 285 000,00

075110
075120
075130
075140
075150
075160
075170
075161
072000
091000

07520
07530
07580
07540
07590
07550
07510
07700
00723
00910

39 596 000,00
-36 290 000,00
-12 355 000,00
-3 348 000,00
-9 818 000,00
10 408 000,00
1 421 000,00
971 000,00
-2 000 000,00
11 415 000,00
0,00

023079
010000
023079
010000
010000
010000
010000
010000
010000

07580
07550
07510
07563
07564
07520
07580
07550
08000

1 992 000,00
-5 000 000,00
3 008 000,00
-122 000 000,00
-2 000 000,00
-5 000 000,00
-11 700 000,00
-61 652 000,00
-5 210 000,00
-207 562 000,00

077013
077013
077013
077013
077013
077013
077013
077013
077013

07580
07550
07510
07563
07564
07520
07580
07550
08000

-1 992 000,00
5 000 000,00
-3 008 000,00
122 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
11 700 000,00
61 652 000,00
5 210 000,00
207 562 000,00

010000
077013
147091
177013

07550
07550

-5 100 000,00
5 100 000,00
5 100 000,00
-5 100 000,00
0,00

PO7 Samferdsel
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.

(AFK midler)
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial

Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Nedjustering av AKT (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

PO7 Samferdsel (Oslopakke 3)
Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Kolsåsbanen, nedjustering (rebudsjetteres i 2016)
Kollektivløsning Fornebu (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av planleggingsmidler (rebudsjetteres i 2016)

Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Kolsåsbanen, nedjustering (rebudsjetteres i 2016)
Kollektivløsning Fornebu (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av planleggingsmidler (rebudsjetteres i 2016)

PO7 Samferdsel (diverse ansvar / prosjekter)
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen

0,00 Sum - Investeringsbudsjett AFK

og Åneby
og Åneby
og Åneby
og Åneby

stasjoner
stasjoner
stasjoner
stasjoner

80/15 Overordnede prinsipper for eierstyring i Akershus fylkeskommune - vurdering og
revidering 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende overordnede prinsipper for eierstyring i Akershus fylkeskommune vedtas (tidligere
vedtatte prinsipper utgår):
1. Fylkeskommunens eierskap skal være langsiktig og preget av åpenhet.
2. Fylkeskommunen skal utøve sin eierrolle gjennom aktiv bruk av generalforsamling og
representantskap som eierstyringsarena.
3. I alle aksjeselskap med to eller flere eiere skal det utarbeides aksjonæravtale.
Aksjonæravtalen i selskap med private eiere bør omfatte bestemmelse om
selskapskontroll/kontrollutvalgets innsynsrett.
4. Det skal utarbeides eierstrategi for alle selskaper, i tråd med fylkeskommunens
gjeldende mal for innhold i og krav til eierstrategi.
5. Kapitalstrukturen i selskaper skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets
situasjon.
6. Alle selskaper skal ha valgkomité. Det bør utarbeides mandat for valgkomitéenes arbeid.
Personer som kan komme i konflikt med Forvaltningslovens habilitetsregler bør ikke
velges inn i selskapers styrer.
7. Eier(e) skal påse at styrets sammensetning kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og
mangfold ut fra selskapets egenart.
8. Fylkeskommunens krav til styret og styrets arbeid skal konkretiseres i eierstrategi for det
enkelte selskap.
9. Godtgjøring til styrets medlemmer og lønn til selskapets leder skal fremme
verdiskapningen i selskapet og fremstå som rimelig med hensyn til ansvar, kompetanse,
arbeidets omfang og selskapets kompleksitet. En rimelig godtgjøring/lønn må forstås slik
at den skal være konkurransedyktig, og ikke lønnsledende innenfor sin bransje.
10. Fylkeskommunen skal vurdere sitt eierskap i det enkelte selskap hvert annet år, i
forbindelse med behandling av eierskapsmelding.
Prinsippene skal legges til grunn for eierstyring i de selskap og foretak fylkeskommunen har
eierinteresser i, for personer valgt inn i styrende organer, og for fylkesrådmannens utøvelse
av oppgaver knyttet til eierstyring.
Prinsippene skal vurderes av fylkestinget ved oppstarten av hver valgperiode.
Revidert mal for eierstrategi for det enkelte selskap godkjennes.

81/15 Valg av politisk representasjon til skoleutvalg for perioden 2015-2019
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet forslag som gjenspeiles i vedtaket.
Melgaard spurte imidlertid om det skulle velges representanter til skoleutvalg ved Bråten.
Dette avkreftet administrasjonen.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende endring ved Strømmen
videregående skole:
Helge Gundersen (Ap) erstatter Johannes Dalen Giske (Ap)

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling sammenholdt med forslag og endringsforslag fremmet i saken ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget velger følgende medlemmer og varamedlemmer til skoleutvalgene ved
videregående skoler i Akershus for perioden 2015-2019:
Videregående skoler i Asker og Bærum:
Skole
Medlemmer
Asker videregående
skole
Bleiker videregående
skole
Dønski videregående
skole
Eikeli videregående
skole
Holmen videregående
skole
Nadderud
videregående skole
Nesbru videregående
skole
Rosenvilde
videregående skole
Rud videregående
skole
Sandvika videregående
skole
Stabekk videregående
skole

1.Inger Marit Øymo, H
2.Roar Snedkerud, AP
1.Kirsti Kjerulf, H
2.Jan Sandal, AP
1. Eline Stokstad Oserud, SP
2.Gjermund Skar, SV
1. Jan Olsen, H
2.Catrine Jensen, H
1.Eirik Bøe, V
2. Helga Hustveit, SV
1.Trine-Lise Østlund Blime,
H
2.Nikki Schei, MDG
1.Hans Fredrik Aaby, SP
2.Kari Aalerud, AP
1.Arne Rune Gjelsvik, FrP
2.Ina Libak, AP
1.Øyvind Rideng, H
2. Tove Steen, AP
1.Astrid-Therese
Theisen,KRF
2. Jan Sandal, AP
1.Sebastian Ness Langaas, H
2.Ida Ohme Pedersen, FrP

Varamedlemmer
1.Nils Holm, H
2.Marianne Ecker, AP
1.Jan Olsen, H
2.Ina Libak, AP
1. Hans Fredrik Aaby, SP
2.Rannveig Andresen, SV
1.Inger Marit Øymo, H
2. Øyvind Rideng, H
1.Ingvild Tautra Vevatne, V
2. Joel Ene, SV
1.Dag Egil Strømme, H
2.Anne Hilde Røsvik, MDG
1.Eline Stokstad Oserud, SP
2 Jørn Fraurud, AP
1.Vibeke Limi, FrP
2.Roar Snedkerud, AP
1.Catrine Jensen, H
2. Roar Snedkerud, AP
1.Finn Tellsgård, KRF
2. Kari Aalerud, AP
1.Kirsti Kjerulf, H
2.Knut Tønnes Steenersen, FrP

Valler videregående
skole

1. Njål Vikdal, V
2.Tone Blixøen Yrvum, H

1. Tiril Eid Barland, V
2.Dag Egil Strømme, H

Videregående skoler i Follo:
Skole
Drømtorp
videregående skole
Frogn videregående
skole
Nesodden
videregående skole
Ski videregående skole
Roald Amundsen
videregående skole
Vestby videregående
skole
Ås videregående skole

Medlemmer
1.Knut Tønnes Steenersen,
FRP
2.Ranveig Andresen, SV
1.Kirsti Birkeland, H
2. Johannes Giske, AP
1.Eirik Adland, H
2. Vilde Lofthus Rooth, AP
1. Synnøve Kongsrud, H
2.Amund Kjernli, AP
1.Gunnar Melgaard, H
2.Fatima Haugstveit, AP
1. Karl Edvin Moksnes, KRF
2. Suad Abdi Farah, MDG
1.Solveig Schytz, V
2. Øyvind Solum, MDG

Varamedlemmer
1.Vibeke Limi, FrP
2.Gjermund Skaar, SV
1.Gunnar Helge Wiik, H
2. Tone-Merete Hansen, AP
1.Kirsti Birkeland, H
2. Svein Olafsen, AP
1. Gunnar Melgaard, H
2.Fatima Haugstveit, AP
1.Synnøve Kongsrud, H
2.Amund Kjernli, AP
1. Ida Lindtveit, KRF
2.Nikki Schei, MDG
1. Tord Hustveit, V
2. Ingunn Bomann, MDG

Videregående skoler på Romerike:
Skole

Medlemmer

Varamedlemmer

Bjertnes videregående
skole
Bjørkelangen
videregående skole
Eidsvoll videregående
skole
Hvam videregående
skole
Jessheim videregående
skole
Kjelle videregående
skole
Lillestrøm
videregående skole
Lørenskog
videregående skole
Mailand videregående
skole

1.Helge Fossum, FrP
2.Torunn Skottevik, AP
1.Morten Vollset, SP
2.Marianne Ecker, AP
1.Lars Salvesen, KRF
2.Helga Hustveit, SV
1.Eline Stokstad Oserud, SP
2. Tord Hustveit, V
1.Kjetil Nordengen, H
2.Ina Libak, AP
1.Hege Andresen, SP
2.Jørn Fraurud, AP
1.Jon Schønning Lie, H
2.Torunn Skottevik, AP
1.Amit Ighani, H
2.Elin Lestrange, AP
1. Tiri Eid Barland, V
2.Ernst-Modest
Herdieckerhoff, MDG
1.Kristian Bendz, H
2.Kristin Antun, MDG
1.Liv Gustavsen, FrP
2.Jørn Fraurud, AP

1.Lone Kjølsrud, FrP
2.Svein Olafsen, AP
1.Eline Stokstad Oserud, SP
2.Helge Gundersen, AP
1. Astrid-Therese Theisen,KRF
2.Gjermund, Skaar, SV
1.Ole Kristian Kaurstad, SP
2. Åse Birgitte Skjærli, V
1.Bente Moen Torgersen, H
2.Johannes Giske, AP
1.Morten Vollset, SP
2.Elin Lestrange, AP
1.Lise Hagen Rebbestad, H
2.Helge Gundersen, AP
1.Trine-Lise Østlund Blime, H
2.Jens Petter Hagen, AP
1.Boye Bjerkholt, V
2.Kristin Antun, MDG

Nannestad
videregående skole
Nes videregående skole

1.Trine-Lise Østlund Blime, H
2.Ernst-Modest Herdieckerhoff, MDG
1.Finn Terje Tønnesen, FrP
2.Tonje Brenna, AP

Rælingen
videregående skole
Skedsmo videregående
skole
Strømmen
videregående skole
Sørumsand
videregående skole

1.Finn Terje Tønnesen, FrP
2. Marianne Ecker, AP
1.Lise Hagen Rebbestad, H
2.Jens Petter Hagen, AP
1.Lone Kjølsrud, FrP
2.Helge Gundersen, AP
1. Tone-Merete Hansen, AP
2.Arne-Rune Gjelsvik, FrP

1.Lone Kjølsrud, FrP
2. Helge Gundersen, AP
1.Jon Schønning Lie, H
2.Torunn Skottevik, AP
1.Arne-Rune Gjelsvik, FrP
2.Vilde Lofthus Rooth, AP
1. Jens Petter Hagen, AP
2.Liv Gustavsen, FrP

Spesialskole
Solberg skole
Medlemmer
1.Øyvind Rideng, H
2.Ina Libak, AP

Varamedlemmer
1.Catrine Jensen, H
2.Jens Petter Hagen, AP

Fylkesutvalget gis myndighet til å rette eventuelle feil og mangler ved sammensetning av
skoleutvalgene.

82/15 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring.
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Jan Sandal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Den årlige rapporteringen om oppfølgingen skjer til fylkestinget.
Representanten Amit Ighani (H) fremmet følgende endringsforslag:
Fylkestinget sender saken tilbake til administrasjonen, med ønske om at følgende punkter
inkluderes i saken før den fremlegges på nytt:
1. Oversikten over tiltak konkretiseres slik at Akershusskolen har klare rutiner dersom
tilfeller av radikalisering oppdages.
2. Handlingsplanen må belyse tiltak og strategier på hvordan Akershusskolen kan
samarbeide med moderate religiøse, livssynsorienterte og politiske organisasjoner i
kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å oversende Ighanis forslag til administrasjonen
uten realitetsvotering og fikk fylkestingets tilslutning til dette.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling med Sandals forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger med følgende:

Den årlige rapporteringen om oppfølgingen skjer til fylkestinget.
Oversendelsesforslag:
Fylkestinget ønsker at følgende punkter inkluderes i saken før den fremlegges på nytt:
1. Oversikten over tiltak konkretiseres slik at Akershusskolen har klare rutiner dersom
tilfeller av radikalisering oppdages.
2. Handlingsplanen må belyse tiltak og strategier på hvordan Akershusskolen kan
samarbeide med moderate religiøse, livssynsorienterte og politiske organisasjoner i
kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

83/15 Evaluering av Akershus fylkeskommunes deltakelse i NDLA
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena –
NDLA - med et bidrag på 425 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2016.
Som en del av dette ønskes:
o Bedre statistikk over bruk i Akershus fordelt på fagområder.
o Innspill på hvordan Oslo også kan motiveres til å delta i NDLA. Som en del av
dette ønskes en evaluering av om det bør innføres en form for tilgangskontroll.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.

Utvalgets behandling:
Representanten Jens-Petter Hagen (Ap) gjenopptok fylkesrådmannens opprinnelige
innstilling punkt 2:
En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2017.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling punktene 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
2. Ved alternativ votering mellom forslag om evaluering hhv. høsten 2016 og 2017, ble
førstnevnte forslag vedtatt med 24 mot 18 stemmer (Ap, V + SV).
3. Hovedutvalgets innstilling punkt 2, 1. strekpunkt ble enstemmig vedtatt.
4. Hovedutvalgets innstilling punkt 2, 2. strekpunkt ble vedtatt med 26 mot 16 stemmer
(Ap, MDG + SV).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena – NDLA med et bidrag på 425 kr per elev per år.

2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2016. Som en
del av dette ønskes:
o Bedre statistikk over bruk i Akershus fordelt på fagområder.
o Innspill på hvordan Oslo også kan motiveres til å delta i NDLA. Som en del av dette
ønskes en evaluering av om det bør innføres en form for tilgangskontroll.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.

84/15 Fra powerpoint til innovativ, aktiv og forpliktende IKT-bruk
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Arbeidet med å heve lærernes kompetanse organiseres i hovedsak som skolebasert
kompetanseutvikling, kjennetegnet ved at alle lærere og ledere deltar, kompetansehevingen
skjer i hovedsak på skolen i lærende fellesskap, og eksterne kompetansemiljøer trekkes inn i
skolen.
2. Eksisterende tiltak og nettverkssamarbeid knyttes i sterkere grad til organiseringen
skolebasert kompetanseutvikling. Dette gjelder blant annet DinA-ordningen, der lærere med
god IKT-kompetanse frikjøpes til å yte bistand til lokal kompetanseheving ved alle skolene,
arbeidet i fagnettverkene og lærerkurs i grunnleggende ferdigheter.
3. Fylkesrådmannen vurderer behovet for felles opplæringsprogram for rektorer og eventuelt
ledergrupper, der digital kompetanse, forståelse for hvordan teknologien påvirker skolen og
hvilke konsekvenser dette får for ledelse av en læringsbedrift, vil være sentrale temaer.
4. Bruk av programvare fra NDLA legges inn som en del av opplæringen.

85/15 Status og utfordringer i tannhelsetjenesten
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Saken tas til orientering.
Forslag fra Ap som følger saken:
Hovedutvalget ber om at nyankomne enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere ivaretas
spesielt, og at tilbudet dimensjoneres for å ta vare på denne gruppen.

Utvalgets behandling:
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Aps forslag som fulgte saken fikk 19 stemmer (Ap, MDG, SV + KrF) og falt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

86/15 Akershus fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding for 2015
- med sluttrapport for valgperioden 2011 - 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Jan Sandal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådet oppfordres for framtiden å gi en kort samlet vurdering av oppfølgingen av loven om
universell utforming.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmeldingen 2015 og sluttrapporten for 2011-2015 til Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne tas til orientering med følgende merknader:
Følgende legges til grunn til neste års utgave:
- Skriv «tilrettelagt transport» og ikke TT-ordningen på side 8 og 9, og Akershus
universitetssykehus og ikke Ahus på side 12.
- Gi oversikt over datoer for når representanter/vararepresentanter slutter og nye kommer
til.
Rådet oppfordres generelt ved kommende rapporteringer å gi en kort samlet vurdering av
oppfølgingen av loven om universell utforming.

87/15 Tilbakemelding - progresjon i punktene 1 - 5 etter Akershus og Østfold
fylkesrevisjon om gjennomgang av viktige funn fra undersøkelser av Akershus
fylkeskommunes bruk av rammeavtaler
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Votering:

Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering

88/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomført i perioden 2010 - 2014
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget forutsetter at anbefalingene i rapportene som ikke er ferdigbehandlet blir ferdigstilt
i tråd med fylkestingets vedtak.
Fylkestinget tar rapporten til orientering.

89/15 Notat angående kostnadsfordeling mellom fylkeskommunene/Oslo kommune i Vigo
interkommunale selskap
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kostnadsfordelingen av utviklingsutgifter i VIGO IKS endres i tråd med vedtak i styret til VIGO
IKS. Dette innebærer at større fylkeskommuner bærer en prosentvis høyere andel av
utviklingskostnadene framover i tid. Andel kostnader fordelt ut fra elevtall er 10 pst. i 2017, 20
pst. i 2018 og 30 pst. 2019 og etterfølgende år. Resten av kostnadene fordeles det enkelte år likt
mellom deltakerne.

90/15 Høringsuttalelse vedrørende utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning
for pengespill
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) gjenopptok følgende endringsforslag fra hovedutvalg
for kultur, frivillighet og folkehelse:
Kulturdepartementet har bestilt to ulike utredninger, for å belyse punktene i Sundvoldenerklæringen som Akershus Fylkeskommune skal avgi høringsinnspill til. En fra Lotteritilsynet,
og en fra Rambøll.
For Akershus Fylkeskommune er det en forutsetning at frivilligheten og idretten skal sikres
inntekter fra pengespill, også med lisensordning.
Lotteritilsynet mener at dagens enerettsmodell er den beste, fordi omfanget av spilleproblemer
er stabilt, eller svakt nedadgående. Samtidig konkluderer de med at enerettsmodellen vil tåle
konkurransen fra uregulerte operatører i dagens omfang, så lenge nivået på spillproblemer er
lavt og Norsk Tipping lykkes i å kanalisere spillere til regulerte spill.
Rambøll påpeker at det vil være mulig å innføre en rekke ansvarlighetstiltak i en lisensordning,
men ikke et tilsvarende regime Norsk Tipping har i dag.
En lisensordning, vil i følge Rambøll, gi økte skatteinntekter til den norske stat, men mindre til
Norsk Tipping. For Akershus Fylkeskommune, vil det være avgjørende at lisensordningen skal
tilføre statskassen økte inntekter, samtidig som overskuddet tilfaller kultur, frivillighet og idrett
som i dag.
Akershus Fylkeskommune anser fordelende ved en lisensordning å være:
 En erkjennelse av at digitaliseringen har globalisert forbrukerens mulighet til å fatte egne
beslutninger. Kunden bestemmer altså forutsetningene.
 Innse at evnen til å tilby folk flest en tjeneste vi av egen fri vilje velger, er avgjørende. Å
attrahere kunden bør være målet for en fremtidsrettet regulering.
 Skape et regelverk som er likere for alle. Et regelverk som preges av fakta om
risikoaspekter, hva Norge vil unngå- og hva virkeligheten forteller om målene kan nås.
 Det er en myte at utenlandske bettingselskaper ikke bryr seg om spilleavhengighet og
konsekvenser av handling. For eksempel Unibet og Bettson har kontrollrutiner som
sørger for at de som spiller uregelmessig mye, får låst sine konti. Aldersbegrensning,
analyse av personlig spillmønster og begrensning- og blokkeringsverktøy, er sammen
med informasjon, veiledning og scanning av den enkeltes spillaktivitet
grunnfundamentet i selskapenes ansvarligspill- politikk.
 Mange nordmenn spiller i dag på utenlandske spillnettsteder som ikke er regulert av
norske myndigheter. Antallet vil være vanskelig å oppdrive, siden dagens ordning ikke
er regulert slik den vil være med en lisensordning.
 En lisensordning vil kunne sikre at nordmenn får mulighet til å spille på trygge og
seriøse nettsteder, samtidig som man bidrar til å sikre at skatteinntektene går tilbake til
Norge.



Etter at lisensordningen ble innført i Danmark i 2012, spiller nå 95 prosent av danske
spillere på regulerte nettsteder.

Konklusjon:
Akershus Fylkeskommune stiller seg positive til forslaget om å innføre lisensordning.
Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptok følgende endringsforslag fra hovedutvalg
for kultur, frivillighet og folkehelse på vegne av H + V :
1. Uansett valg av modell er det viktig at overføringene til gode formål forblir stabile og
forutsigbare inn i fremtiden.
2. Uansett valg av modell er hensynet til spilleavhengige vesentlig, og hovedutvalget støtter et
strengt ansvarlighetsregime som minimerer aktørenes markedsføringsinnsats og gode
kontrollrutiner som fanger opp problemspilling.
3. Dersom man viderefører dagens spillemonopol er det viktig å hyppig evaluere regelverket,
da utenlandske spillselskapers markedsinngang er stor og har vært økende.
4. Dersom man innfører en lisensordning er det særlig viktig å ha et ansvarlighetsregime som
er likt for alle lovlige aktører, og en felles løsning for aktørene som sørger for at spillere med
et avhengighetsproblem ikke med kan flytte seg fra en leverandør til en annen.
5. Hovedutvalget mener at en sensurering av nettsider ikke er ønskelig, av prinsipp og som
følge av at det med dagens teknologi er svært enkelt å gå rundt.
6. Hovedutvalget mener at en ytterligere kriminalisering av spillere hos ulovlige aktører ikke er
ønskelig.
7. Hovedutvalget etterlyser vurdering av et tredje alternativ, hvor spillmarkedet består av flere
frivillige organisasjoner som både eier og driver egne spill, og hvor alt spilloverskudd går til
veldedige formål. Altså en løsning som viderefører forbudet mot kommersielle aktørers
eierskap og drift av spill, samtidig som spillmarkedet kan ta opp i seg fordelene ved å slippe
til noe konkurranse.
Representanten Amund Kjernli (Ap) gjenopptok fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse gir sin tilslutning til fylkesrådmannens
kommentarer under punkt 10, inklusive underpunkter.
2. Innholdet i punkt 10 er således å anse som høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune.

Votering:
1. Fremskrittspartiets forslag fikk 5 stemmer (FrP) og falt.
2. Fylkesrådmannens opprinnelige innstilling fikk 15 stemmer (Ap + SV) og falt.
3. Høyre og Venstres forslag punktene 1-5 ble vedtatt med 28 mot 14 stemmer (Ap).
4. Høyre og Venstres forslag punkt 6 ble vedtatt med 25 mot 17 stemmer (Ap, Sp + KrF).
5. Høyre og Venstres forslag punkt 7 ble vedtatt med 24 mot 18 stemmer (Ap, Sp, SV + KrF).

Vedtak:
1. Uansett valg av modell er det viktig at overføringene til gode formål forblir stabile og
forutsigbare inn i fremtiden.

2. Uansett valg av modell er hensynet til spilleavhengige vesentlig, og hovedutvalget støtter et
strengt ansvarlighetsregime som minimerer aktørenes markedsføringsinnsats og gode
kontrollrutiner som fanger opp problemspilling.
3. Dersom man viderefører dagens spillemonopol er det viktig å hyppig evaluere regelverket,
da utenlandske spillselskapers markedsinngang er stor og har vært økende.
4. Dersom man innfører en lisensordning er det særlig viktig å ha et ansvarlighetsregime som
er likt for alle lovlige aktører, og en felles løsning for aktørene som sørger for at spillere
med et avhengighetsproblem ikke med kan flytte seg fra en leverandør til en annen.
5. Hovedutvalget mener at en sensurering av nettsider ikke er ønskelig, av prinsipp og som
følge av at det med dagens teknologi er svært enkelt å gå rundt.
6. Hovedutvalget mener at en ytterligere kriminalisering av spillere hos ulovlige aktører ikke
er ønskelig.
7. Hovedutvalget etterlyser vurdering av et tredje alternativ, hvor spillmarkedet består av flere
frivillige organisasjoner som både eier og driver egne spill, og hvor alt spilloverskudd går
til veldedige formål. Altså en løsning som viderefører forbudet mot kommersielle aktørers
eierskap og drift av spill, samtidig som spillmarkedet kan ta opp i seg fordelene ved å slippe
til noe konkurranse.

91/15 Høringsforslag til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Finn-Terje Tønnessen (FrP) trakk forslaget som fulgte saken:
Fylkestinget ber om at det kommer en tilleggsutredning innenfor områdene farlig gods og
beredskap tilknyttet strategi og handlingsplanen.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende forslag:
Klima:
«Det er en forutsetning at areal- og transportstrategien skal bidra til at de nasjonale og regionale
klima- og miljømålene blir oppfylt, inkludert at all trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og
kollektivt. Om det viser seg at tiltakene er utilstrekkelige skal planen revideres ihht. oppdatert
kunnskap og med de tiltakene som er nødvendige for at målene likevel nås»
Jordvern:
«Som hovedregel skal dyrkbar mark som havner innenfor vekstområder (grønn ring) ikke
bygges ned, men eventuelt utvikles som del av by- og tettstedsutviklingsprosjekter, gjerne som
parsellhager, kolonihager, skolehager m.m».
Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 40 mot 2 stemmer (MDG).
2. Fylkesutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.
3. Solums forslag fikk 6 stemmer (MDG, V + SV) og falt.
Vedtak:

1. Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen er et godt grunnlag for
samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og for Osloregionens innspill til
nasjonale samferdselsprioriteringer.
2. For å tydeliggjøre målet om mer gods over på bane foreslås følgende understrekende
tilføying i strategien om gods og logistikk, kulepunkt 3 (s 8 og 35):
Ruste opp vei- og baneforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer
på tvers av regionen og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdene.
3. For å tydeliggjøre målet om å få mer gods over på bane foreslås følgende tilføying i
strategien om transport kulepunkt 5 (s 8 og 48):
Planlegge for videreføring av IC- nettet fra til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere
til naboregionen i Sverige og understøtte økt andel av gods på jernbane mot kontinentet.
4. Fylkesutvalget forventer at Regional plan for areal og transport legges til grunn i det
videre arbeidet med samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen.
Både samordnet areal og transportstrategi og Regional Plan for Areal og Transport i Oslo og
Akershus er en plan med hovedfokus på persontransport og hvordan regionen skal løse
fremtidens transportbehov Planen omtaler også litt hvordan man tenker å videreutvikle
Osloregionens nav/satellitt-strategi for gods og logistikk.
I denne strategien for gods og logistikk er transport, mellomlagring og lagring av farlig gods
viet liten oppmerksomhet. Det er en kjensgjerning at gjennom Oslo og Akershus er det daglige
transporter av forskjellige typer farlig gods. Alt fra eksplosiver, gasser, kjemikalier osv. Dette er
godstyper som må hensyn tas både til transport, sikkerhet mot ulykker og sabotasje,
mellomlagring og stasjonær lagring.
En fremtidig plan for areal og transport i Oslo og Akershus bør gi «farlig gods» en bredere
omtale og gjennomgang enn det utkastet til Regional Plan for Areal og Transport i Oslo og
Akershus i dag gjør. Manglende planlegging og sikkerhet rundt denne type gods kan få
katastrofale følger for mennesker, miljø og natur i vårt område.

Interpellasjoner
10/15 Interpellasjon fra repr. Jan Sandal (Ap) hva kan gjøres for å redusere signalfeil på
jernbanen
Saksprotokoll i Fylkesting - 16.11.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Innledningsvis vil jeg understreke at jeg er enig med representanten Jan Sandal i at reduksjon i
antall forsinkelser og driftsavvik vil være en viktig faktor for å få flere i Akershus til å benytte
toget, og at framtiden i så måte ligger i innføringen av nytt felles europeisk signalsystem
(ERTMS).
Jernbaneverket legger per i dag følgende til grunn når det gjelder framdriften i utbyggingen av
ERTMS i vår region:
 Oslo - Ski: Innen 2023.
 Oslo S - Asker: Innen 2026.
 Hovedbanen og Gardermobanen: Etter Oslo S.
 Signalsystemene på Østfoldbanen for øvrig, og Dovrebanen sør for Hamar: fornyes i stor
grad i forbindelse med planlagt Intercity-utbygging.
Innføringen av ERTMS innebærer ikke bare at banestrekningene må få nytt signalutstyr, men
også alt rullende materiell som skal trafikkere en aktuell strekning. Ombygging av togene vil ta
tid, men vil starte så snart kontrakt med leverandør for dette er inngått og et produkt egnet for de
norske forholdene er tilgjengelig.
Oslo S og strengen gjennom Oslo er spesielt kritisk både på grunn av tilstand på anlegg og
tilgang på reservedeler. Samtidig er det ikke hensiktsmessig å forsere fornyelsen av denne
strekningen da Oslo S er et så komplekst anlegg å fornye/skifte ut at dette ikke bør være blant de
første anleggene som blir bygget ut med ERTMS. Innføring av ERTMS på Oslo S innebærer
også at mange kjøretøy må være bygget om med ERTMS-ombordutstyr.
Innføringen av ERTMS på Hovedbanen og Gardermobanen vil omfatte inn-/utkjøring til
Alnabru. Dermed vil også alle godstog som skal til og fra Alnabru måtte ha ERTMSombordutstyr.
Det pågående prosjektet om nasjonal innføring av ERTMS er midt i arbeidet med KS2
(kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag). Jernbaneverket melder at deres
mål er å kunne starte prekvalifiseringen av leverandører tidlig neste år, og deretter ha kontrakter
klare i løpet av 2017.
Tilbakemeldingen fra Jernbaneverket innebærer at man legger opp til at innføring av ERTMS
skal skje så raskt som mulig, men at prosjektet er så vidt komplekst at det er lite rom for å
forsere utbyggingen i forhold til det som er angitt over. Som fylkesordfører vil jeg bidra til å
legge press på Jernbaneverket for å sikre at man holder tempo oppe i dette viktige arbeidet.
Oslopakke 3 er en samarbeidsarena der dialogen omkring dette kommer til å bli ivaretatt.

