Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesting 09.05.2016

Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
09.05.2016
10:00 – 14:35
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli (til kl. 12:00) Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Ketil Nordengen
Medlem
Trine-Lise Østlund Blime
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Tone Blixøen Yrvum
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Kirsti Kierulf
Medlem
Hallstein Flesland
Medlem
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Terje Granerud
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Helge Gundersen
Medlem
Johannes Dalen Giske
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Finn Terje Tønnessen
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Kristin Antun
Medlem
Nikki Schei
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Eirik Trygve Bøe
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
H
KrF
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
FrP
FrP
FrP
FrP
MDG
MDG
MDG
V
V
V
Sp
Sp
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Amit Ighani
Inger-Marit Øymo
Synnøve Kongsrud (fra
Anette Solli

Representerer
H
H

kl.12:00)

Tone Merete Hansen

Ina Rangønes Libak
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Ap

Svein Olafsen
Helge Fossum

Vilde Lofthus Rooth
Lone Kjølsrud

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Inger-Marit Øymo
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Lone Kjølsrud
Medlem

Ap
FrP

Representerer
H
Ap
Ap
FrP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
John Arve Eide
Fylkesdirektør
Kristin Felde
Fylkesdirektør
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonssjef
Knut Thiblin
Økonomisjef
Geir Atle Mjeldheim
Fylkesadvokat
Bjørg Barslund
Utvalgssekretariatet
Trude Remme
Utvalgssekretariatet
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 14. mars ble godkjent.

Fylkesordfører Anette Solli (H) forespurte fylkestinget om sak 38/16 skulle utsettes og fikk
utvalgets tilslutning til dette.
Fylkesordfører Anette Solli (H) meldte forfall fra møtet fra kl. 12:00 grunnet møte i Stortinget.
Representanten Gunnar Melgaard (H) ble enstemmig valgt som settevaraordfører, siden Lars
Salvesen fungerte som fylkesordfører ut møtet. Melgaard fungerte under sakene 45, 49-51,
interpellasjonen og spørsmålene.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

34/16

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015

35/16

Organisering av Tunet - Sør-Gardermoen

36/16

Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast

37/16

Oppfølging av verbalforslag 32 i FT sak 92/15 - Muligheter for etablering av
nasjonalt kampsportsenter i Akershus

38/16

Organisasjonsgjennomgang avdeling kultur, frivillighet og folkehelse

39/16

Høringssvar - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer
med funksjonsnedsettelse

40/16

Evaluering av veiledningssentrene

41/16

Prøveprosjekt med alternativ pedagogikk i matematikk

42/16

Redegjørelse for oppnevning av prøvenemnder for små fag i samarbeid med andre
fylker.

43/16

Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2016

44/16

Skatteutvalg - Skatt øst for perioden 2016-2019 - oppnevning for Akershus

45/16

E6 Kolomoen-Moelv. Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger.

46/16

Akershus KollektivTerminaler FKF - foretakets oppfølging av fylkesrevisjonens
rapport 2015

47/16

Akershus KollektivTerminaler FKF - Årsrapport og særregnskap 2015

48/16

Akershus interkommunale pensjonskasse - årsrapport 2015

49/16

AFK eiendom FKF - årsrapport 2015

50/16

Årsmelding 2015 - Styret for Akershus og Østfold og Østfold fylkesrevisjon

51/16

Omorganisering av hovedutvalg. Gjenopprettelse av valgkomitè.
Interpellasjoner

6/16

Interpellasjon fra representanten Torunn Skottevik (Ap) Gratis vaksine mot
meningokokk
Spørsmål

3/16

Spørsmål fra representanten Jan Sandal (Ap) om kollektivtransporten på
Vollsveien i Bærum

4/16

Spørsmål fra representanten Vibeke Limi (FrP) om å gjenopprette kollektivtilbud
på Mogreina
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Saker til behandling
34/16 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015

Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2015 i henhold til
«Årsregnskap 2015 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport 2015 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget» til orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 185,1 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 2017
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

106 101
21 763
84 338
7 431
15 761
92 463
185 131

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2015 i henhold til
«Årsregnskap 2015 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport 2015 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget» til orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 185,1 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 2017
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)
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+
=
+
+
=

106 101
21 763
84 338
7 431
15 761
92 463
185 131

35/16 Organisering av Tunet - Sør-Gardermoen
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
1. Fylkesutvalget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem
bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
2. Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune jf.
budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens
forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen Invest
AS og Ullensaker kommune.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
4. Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
5. En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
6. De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending til
andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene iverksettes
for å sikre en fremdrift i arbeidet.
7. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.

Utvalgets behandling:
Fylkestinget fant Torunn Skottevik (Ap) inhabil med bakgrunn i hennes
styrerepresentasjon i Akershusmuseet.
Representanten Amund Kjernli (Ap) gjenopptok fylkesrådmannens innstilling:
1. Leieforholdet for de fem bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen opprettholdes.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ta opp drøftinger med Ullensaker kommune om dette.
Dersom det ikke oppnås enighet, legges saken frem for ny behandling.
2. Akershusmuseet oppfordres til å arbeide videre med å utvikle museumstilbudet i
Ullensaker, herunder vurdere alternative lokaliseringer og driftsmodeller, i samråd med
Ullensaker kommune. Vurderingene bør være foretatt i god tid før leieavtalen utløper.
3. Fylkesrådmannen bes om å ta opp igjen arbeidet for å overføre forvaltningen av
bygningsmassen og leieforholdene på Tunet til den ordinære eiendomsforvaltningen,
med sikte på å avvikle Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven
§ 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune.
4. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.
5. Styret for Tunet IS bes vurdere å utsette større ikke-kritiske vedlikeholdsarbeider, for å
få en buffer for bortfall av leieinntekt i 2017.
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Votering:
Ved alternativ votering mellom Kjernlis gjenopptatte forslag og hovedutvalgets innstilling, ble
innstillingens forslag vedtatt med 25 mot 17 stemmer (Ap, MDG + SV).

Vedtak:
1. Fylkesutvalget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem bygningene
på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
2. Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune jf.
budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens
forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen Invest
AS og Ullensaker kommune.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
4. Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
5. En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
6. De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending til
andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene iverksettes
for å sikre en fremdrift i arbeidet.
7. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.

36/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Fylkesutvalgets innstilling:
 Fylkestinget vedtar høringsutkastet til Kulturplan for Akershus 2016-2023 slik det er
vedlagt, med følgende merknader:
1.3.1 Visjon
Ny formulering: Visjonen er å ha et inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere
har lik tilgang til kulturuttrykk, i henhold til artikkel fire i UNESCOs konvensjon om å verne og
fremme et mangfold av kulturuttrykk.
1.3.2 Mål
Tilleggsforslag om publikums utvikling
Målene for kulturplanen:
 Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet.
 Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i
by- og tettstedsutviklingen.
 Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid.
 Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid
med publikum og publikums utvikling.
2.1 Et inkluderende kulturliv
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Nytt kulepunkt;
 Kulturinstitusjonene i Akershus bør ha strategier for hvordan de invitere innvandrere og
deres barn med.
2.2 Barn og unge
nytt kulepunkt;
 UngKulturMøte UKM, ble opprinnelig dratt i gang i Akershus og er mange små lokale
festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender
kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin
kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKMfestivalen. Dette er et godt tilbud som skal viderøres.
3.3 Den kulturelle skolesekken
Ny setning: Omfanget av fylkeskommunens ansvar for tilrettelegging og produksjon til den
kulturelle skolesekken vil kunne endres dersom flere ønsker å være direkte kommuner.
Legges til under avsnitt under punkt 3.3.
4.1.1. Fylkesbiblioteket kan sammen med folkebibliotekene utvikle en strategi for hvordan
barn og unge i Akershus skal bli bedre lesere.
(der skal stå "bør" i stedet for "kan" i teksten.

4.6.1 Akershus Kunstsenter
Ny setning: Det understrekes at økt egeninntjening gjennom partnerskap med næringslivet og
andre aktører, billettinntekter og annet er viktig for å sikre et bærekraftig regionalt kunstsenter.
Legges i avsnittet.


Kulturplan for Akershus 2016-2023 legges ut på offentlig høring, med høringsfrist
01.07.16.

Oversendelsesforslag:
Videregående skoler som kulturbygg!
Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en sak som ser på en utvidet utleiemodell av videregående
skoler og våre flerbrukshaller.
Det er viktig at fylkeskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse kan benyttes av
idretten, frivillige og kulturaktiviteter utenom kjernetiden. At skolene kan brukes til flere
kulturformål vil kunne bli til glede for lokalmiljøene gjennom en utvidet utlånsordning. Gode
standardiserte kontrakter må bli gjenstand for utleie, slik at alle leietakere og skoler forholder
seg til det samme regelverket.
Vi ber fylkesrådmannen videre se på flerbrukshallene og støynivået (nye HMS krav) Hallene
kan med fordel legge opp til akustikk i tråd med den nye norske standarden NS 8178. Det vil
også kunne åpne opp for brukervennlighet for korps og orkester.
Samtidig må man se på totaliteten i tilbudet og ha leiepris som ikke utkonkurrer andre tilbud
som f.eks. samfunnshus etc. Det må foretas en konsekvens analyse av hva en ev. utvidet og
tilpasset utlånsordning vil innebære.

Utvalgets behandling:
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Representanten Amund Kjernli (Ap) gjenopptok tilleggsforslag fra fylkesutvalget:
1. Høringen må ha som mål å favne så bredt at flest mulig kommer med innspill.
2. Idrettsanlegg er også viktige kulturanlegg. Som en del av kulturplanen bør det utarbeides
en oversikt over alle idrettsanlegg i Akershus, slik at fylkeskommunen har en
fylkesanleggsplan.
3. De som kommer med høringssvar bør utfordres på målgrupper, slik at vi best mulig kan
målrette kulturtilbudet vårt.
4. Vilkår for kunstnere er en viktig del av det å rekruttere og beholde kunstnere. Dette bør
med som en del av planen.

Representanten Nikki Schei (MDG) gjenopptok tilleggsforslag fra fylkesutvalget :
 AFK vil legge til rette for at videregående skoler i størst mulig grad skal støtte opp under
sambruk med lokale kulturaktiviteter og frivillighet.
 Klasserom og andre passende lokaler skal så langt det er praktisk gjennomført kunne
brukes til øving, fremføringer, foredrag, studio og annet som støtter opp under kor,
korps, band, dans og andre lokale kulturelle eller frivillige aktiviteter.
Større lokaler i tilknytning til skolene, som gymsaler, kantiner, møtesaler m. m bør som
hovedregel tilrettelegges for det samme.
 Når videregående skoler bygges, påbygges eller ombygges bør det være et mål at det
skapes saler etter den nye standarden for akustikk: NS 8178.
 Siden Akershus har fått et stort antall flyktninger og asylsøkende de siste årene ber AFK
Fylkesrådmann komme tilbake til fylkestinget med en sak om mulighetene for en
målrettet kultursatsing knyttet til flyktninger- og asylsøkere innen utgangen av Q2 2017.
Satsingen skal skje innen eksisterende budsjettrammer.
 AFK vil utarbeide retningslinjer for håndtering og effekter av klimaendringenes
betydning for kulturminnevern.
 AFK vil bidra til å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et positivt bidrag til
folkehelsen, inkludert aktiv bruk i behandling, rehabilitering osv.
 Inngå avtaler med andre regioner i Europa for å skape gjensidig utbytte innen
kultursektoren.
 Integrere kulturen som et begrep i "8-millioner byen" (Samarbeidet Akershus, Oslo,
Gøteborg, Malmø, København)
 Bruke digitale muligheter som den primære distribusjonskanalen for kulturuttrykk etter
fysiske besøk

Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og
Arbeiderpartiet skulle følge høringssaken selv om det skulle vise seg at de skulle bli
nedstemt. Dette fikk Solli fylkestingets tilslutning til.

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Kjernli og Scheis gjenopptatte forslag fikk 18 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.

Vedtak:
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Fylkestinget vedtar høringsutkastet til Kulturplan for Akershus 2016-2023 slik det er vedlagt,
med følgende merknader:
1.3.1 Visjon
Ny formulering: Visjonen er å ha et inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere har lik
tilgang til kulturuttrykk, i henhold til artikkel fire i UNESCOs konvensjon om å verne og fremme et
mangfold av kulturuttrykk.
1.3.2 Mål
Tilleggsforslag om publikums utvikling
Målene for kulturplanen:
 Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet.
 Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i by- og
tettstedsutviklingen.
 Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid.
 Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid med
publikum og publikums utvikling.
2.1 Et inkluderende kulturliv
Nytt kulepunkt;
 Kulturinstitusjonene i Akershus bør ha strategier for hvordan de invitere innvandrere og deres
barn med.
2.2 Barn og unge
nytt kulepunkt;
 UngKulturMøte UKM, ble opprinnelig dratt i gang i Akershus og er mange små lokale festivaler
hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte
ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke
sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Dette er et godt tilbud
som skal viderøres.
3.3 Den kulturelle skolesekken
Ny setning: Omfanget av fylkeskommunens ansvar for tilrettelegging og produksjon til den kulturelle
skolesekken vil kunne endres dersom flere ønsker å være direkte kommuner.
Legges til under avsnitt under punkt 3.3.
4.1.1. Fylkesbiblioteket kan sammen med folkebibliotekene utvikle en strategi for hvordan barn og
unge i Akershus skal bli bedre lesere.
(der skal stå "bør" i stedet for "kan" i teksten.

4.6.1 Akershus Kunstsenter
Ny setning: Det understrekes at økt egeninntjening gjennom partnerskap med næringslivet og andre
aktører, billettinntekter og annet er viktig for å sikre et bærekraftig regionalt kunstsenter.
Legges i avsnittet.


Kulturplan for Akershus 2016-2023 legges ut på offentlig høring, med høringsfrist 01.07.16.

Forslag som følger saken:
 Høringen må ha som mål å favne så bredt at flest mulig kommer med innspill.
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Idrettsanlegg er også viktige kulturanlegg. Som en del av kulturplanen bør det utarbeides
en oversikt over alle idrettsanlegg i Akershus, slik at fylkeskommunen har en
fylkesanleggsplan.
De som kommer med høringssvar bør utfordres på målgrupper, slik at vi best mulig kan
målrette kulturtilbudet vårt.
Vilkår for kunstnere er en viktig del av det å rekruttere og beholde kunstnere. Dette bør
med som en del av planen.
AFK vil legge til rette for at videregående skoler i størst mulig grad skal støtte opp under
sambruk med lokale kulturaktiviteter og frivillighet.
Klasserom og andre passende lokaler skal så langt det er praktisk gjennomført kunne
brukes til øving, fremføringer, foredrag, studio og annet som støtter opp under kor,
korps, band, dans og andre lokale kulturelle eller frivillige aktiviteter.
Større lokaler i tilknytning til skolene, som gymsaler, kantiner, møtesaler m. m bør som
hovedregel tilrettelegges for det samme.
Når videregående skoler bygges, påbygges eller ombygges bør det være et mål at det
skapes saler etter den nye standarden for akustikk: NS 8178.
Siden Akershus har fått et stort antall flyktninger og asylsøkende de siste årene ber AFK
Fylkesrådmann komme tilbake til fylkestinget med en sak om mulighetene for en
målrettet kultursatsing knyttet til flyktninger- og asylsøkere innen utgangen av Q2 2017.
Satsingen skal skje innen eksisterende budsjettrammer.
AFK vil utarbeide retningslinjer for håndtering og effekter av klimaendringenes
betydning for kulturminnevern.
AFK vil bidra til å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et positivt bidrag til
folkehelsen, inkludert aktiv bruk i behandling, rehabilitering osv.
Inngå avtaler med andre regioner i Europa for å skape gjensidig utbytte innen
kultursektoren.
Integrere kulturen som et begrep i "8-millioner byen" (Samarbeidet Akershus, Oslo,
Gøteborg, Malmø, København)
Bruke digitale muligheter som den primære distribusjonskanalen for kulturuttrykk etter
fysiske besøk

Oversendelsesforslag:
Videregående skoler som kulturbygg!
Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en sak som ser på en utvidet utleiemodell av videregående
skoler og våre flerbrukshaller.
Det er viktig at fylkeskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse kan benyttes av
idretten, frivillige og kulturaktiviteter utenom kjernetiden. At skolene kan brukes til flere
kulturformål vil kunne bli til glede for lokalmiljøene gjennom en utvidet utlånsordning. Gode
standardiserte kontrakter må bli gjenstand for utleie, slik at alle leietakere og skoler forholder
seg til det samme regelverket.
Vi ber fylkesrådmannen videre se på flerbrukshallene og støynivået (nye HMS krav) Hallene
kan med fordel legge opp til akustikk i tråd med den nye norske standarden NS 8178. Det vil
også kunne åpne opp for brukervennlighet for korps og orkester.
Samtidig må man se på totaliteten i tilbudet og ha leiepris som ikke utkonkurrer andre tilbud
som f.eks. samfunnshus etc. Det må foretas en konsekvens analyse av hva en ev. utvidet og
tilpasset utlånsordning vil innebære.
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37/16 Oppfølging av verbalforslag 32 i FT sak 92/15 - Muligheter for etablering av
nasjonalt kampsportsenter i Akershus
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Mulighetene for å etablere et nasjonalt kampsportsenter i Akershus vurderes som del av arbeidet
med «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – 2017 – 2030».
Dette gjøres i samarbeid med Norges kampsportforbund og Akershus idrettskrets.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Mulighetene for å etablere et nasjonalt kampsportsenter i Akershus vurderes som del av
arbeidet med «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – 2017 – 2030».
Dette gjøres i samarbeid med Norges kampsportforbund og Akershus idrettskrets.

38/16 Organisasjonsgjennomgang avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.
Utvalgets behandling:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling om utsettelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

39/16 Høringssvar - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer
med funksjonsnedsettelse
Fylkesutvalgets innstilling:
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1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om ny bestemmelse § 10b i kommuneloven.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke settes en øvre aldersgrense på 18 år for
deltakelse i ungdomsråd.
3. Akershus fylkeskommune anbefaler at det formuleres egne bestemmelser i forskriften for
uttreden/suspensjon for ungdomsråd og at bestemmelsen i kommuneloven § 15-2 ikke
gjelder for dem.
4. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at søknader om
uttreden/suspensjon fra ungdomsråd behandles av ungdomsrådet selv, og ikke av
fylkestinget.
5. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at fylkestinget kan
delegere suppleringsvalg til ungdomsrådet selv.
6. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke formuleres i lov eller forskrift hvem som kan
oppnevne kandidater til ungdomsrådene.
7. Akershus fylkeskommune anbefaler at teksten i forskriften om representanter til råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne endres. Det er viktig for rekrutteringen at
brukerorganisasjonene fremdeles kan oppnevne rådsmedlemmer som ikke har
funksjonsnedsettelse.
8. Akershus fylkeskommune mener at råd for ungdom (ungdomsråd) bør bli lovbestemt på lik
linje med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.
9. Det foreslås at medlemmene fra pensjonistorganisasjonene skal være fylt 60 år.
10. Akershus fylkeskommune har for øvrig ingen ytterligere innvendinger mot lovforslaget eller
forskriftsforslagene.

Utvalgets behandling:

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling punktene 1- 8 og 10 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesutvalgets innstilling punkt 9 fikk 16 stemmer (H + Sp) og falt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om ny bestemmelse § 10b i kommuneloven.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke settes en øvre aldersgrense på 18 år for
deltakelse i ungdomsråd.
3. Akershus fylkeskommune anbefaler at det formuleres egne bestemmelser i forskriften for
uttreden/suspensjon for ungdomsråd og at bestemmelsen i kommuneloven § 15-2 ikke
gjelder for dem.
4. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at søknader om
uttreden/suspensjon fra ungdomsråd behandles av ungdomsrådet selv, og ikke av
fylkestinget.
5. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at fylkestinget kan delegere
suppleringsvalg til ungdomsrådet selv.
6. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke formuleres i lov eller forskrift hvem som kan
oppnevne kandidater til ungdomsrådene.
7. Akershus fylkeskommune anbefaler at teksten i forskriften om representanter til råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne endres. Det er viktig for rekrutteringen at
brukerorganisasjonene fremdeles kan oppnevne rådsmedlemmer som ikke har
funksjonsnedsettelse.
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8. Akershus fylkeskommune mener at råd for ungdom (ungdomsråd) bør bli lovbestemt på lik
linje med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.
9. Akershus fylkeskommune har for øvrig ingen ytterligere innvendinger mot lovforslaget eller
forskriftsforslagene.

40/16 Evaluering av veiledningssentrene
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Organisering av tjenesteproduksjon i tre regionale veiledningssentre videreføres.
2. Styringen av veiledningssentrene tydeliggjøres ved etablering av et mål- og
resultatstyringssystem og individuelle tildelingsbrev.
3. Videreutvikling av sentrene forutsetter felles læringsarenaer på tvers av sentrene.
Fylkesadministrasjonen får ansvar for etablering av disse.
4. Arbeidet med å informere ungdom i målgruppen i Akershus om at veiledningssentrene
finnes og hvilke tjenester de kan tilby styrkes.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Organisering av tjenesteproduksjon i tre regionale veiledningssentre videreføres.
2. Styringen av veiledningssentrene tydeliggjøres ved etablering av et mål- og
resultatstyringssystem og individuelle tildelingsbrev.
3. Videreutvikling av sentrene forutsetter felles læringsarenaer på tvers av sentrene.
Fylkesadministrasjonen får ansvar for etablering av disse.
4. Arbeidet med å informere ungdom i målgruppen i Akershus om at veiledningssentrene finnes
og hvilke tjenester de kan tilby styrkes.

41/16 Prøveprosjekt med alternativ pedagogikk i matematikk
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Fylkesrådmannen gjennomfører skoleåret 2016/17 et prøveprosjekt med alternativ
pedagogikk i matematikk ved en videregående skole.
2. Valg av skole gjøres etter søknad med gitte kriterier, og utvalgt skole vil få inntil
100 000 kr til gjennomføring av prosjektet.
3. Skolen som får prosjektet skal dele resultater, erfaringer og kompetanse på relevante
arenaer.
4. Resultater og erfaringer fra prøveprosjektet sammen med administrasjonens forslag til
eventuell videreføring legges fram for Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
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Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesrådmannen gjennomfører skoleåret 2016/17 et prøveprosjekt med alternativ
pedagogikk i matematikk ved en videregående skole.
2. Valg av skole gjøres etter søknad med gitte kriterier, og utvalgt skole vil få inntil
100 000 kr til gjennomføring av prosjektet.
3. Skolen som får prosjektet skal dele resultater, erfaringer og kompetanse på relevante
arenaer.
4. Resultater og erfaringer fra prøveprosjektet sammen med administrasjonens forslag til
eventuell videreføring legges fram for Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

42/16 Redegjørelse for oppnevning av prøvenemnder for små fag i samarbeid med andre
fylker.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Redegjørelsen for oppnevning av prøvenemndsmedlemmer tas til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen for oppnevning av prøvenemndsmedlemmer tas til orientering.

43/16 Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2016 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

Utvalgets behandling:

Votering:
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Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2016 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

44/16 Skatteutvalg - Skatt øst for perioden 2016-2019 - oppnevning for Akershus
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune oppnevner tre medlemmer:
1. Sebastian Næss Langaas (H) som nestleder av utvalget
2. André Kvakkestad (FrP)
3. Marit Bjørlo (Ap)
…med Morten Vollset (Sp) som varamedlem til Skatteutvalg – skatt øst for perioden 01.07.16 –
31.12.19.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus fylkeskommune oppnevner tre medlemmer:
1. Sebastian Næss Langaas (H) som nestleder av utvalget
2. André Kvakkestad (FrP)
3. Marit Bjørlo (Ap)
…med Morten Vollset (Sp) som varamedlem til Skatteutvalg – skatt øst for perioden 01.07.16 – 31.12.19.

45/16 E6 Kolomoen-Moelv. Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prosentvis fordeling mellom statlige midler
(Nye veier AS) og bompenger på 50/50 for utbygging av firefelts E6 Kolomoen-Moelv.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6 og 2
automatiske bomstasjoner på fv 84 som vist på kart i bompengeutredningen.
2. Fylkestinget godkjenner at bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at
trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke får 20 pst. rabatt. Trafikanter i
takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.
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3. Fylkestinget forutsetter at ved åpningen av E6 Kolomoen-Moelv vil bomtakstene (i 2016-kr)
ikke overskride:
 kr 89 for lett bil i bomstasjonene på ny E6
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Snarud (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N).
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Bergshøgda (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N)
 tunge biler betaler to ganger lettbiltakst
4. Dersom trafikken på sideveier viser seg å bli for stor, forutsetter fylkestinget at det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse veiene.
5. Fylkestinget forutsetter at dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det
som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, kan takstene ved oppstart av innkrevingen for
E6 Kolomoen-Moelv settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen med
lånerente 5,5 pst. Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk
behandling i god tid før innkrevingen tar til.
6. Fylkestinget godtar at bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen
Kolomoen-Moelv.
7. Fylkestinget gir tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier
AS’ anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte
bompengeordningen foreligger.
8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, vedtar
fylkestinget at Akershus fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et
maksimalt låneopptak for bompengeselskapet «E6 Gardermoen-Moelv» begrenset oppad til
3.400 mill. kroner. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve
bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst.
Fylkestinget forutsetter at Hedmark fylkeskommune gjør vedtak om tilsvarende garanti, slik
at maksimal garanti ble 6.800 mill. kroner.
9. Fylkestinget vedtar at garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse
med rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år.
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert
byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med
rekvisisjoner.
10. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en
forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil
bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Det
forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt med 34 mot 9 stemmer (FrP, MDG + SV).
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Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prosentvis fordeling mellom statlige midler
(Nye veier AS) og bompenger på 50/50 for utbygging av firefelts E6 Kolomoen-Moelv.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6 og 2
automatiske bomstasjoner på fv 84 som vist på kart i bompengeutredningen.
2. Fylkestinget godkjenner at bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer
at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.
Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.
3. Fylkestinget forutsetter at ved åpningen av E6 Kolomoen-Moelv vil bomtakstene (i 2016-kr)
ikke overskride:
 kr 89 for lett bil i bomstasjonene på ny E6
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Snarud (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N).
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Bergshøgda (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N)
 tunge biler betaler to ganger lettbiltakst
4. Dersom trafikken på sideveier viser seg å bli for stor, forutsetter fylkestinget at det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse veiene.
5. Fylkestinget forutsetter at dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det
som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, kan takstene ved oppstart av innkrevingen for
E6 Kolomoen-Moelv settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen med
lånerente 5,5 pst. Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk
behandling i god tid før innkrevingen tar til.
6. Fylkestinget godtar at bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen
Kolomoen-Moelv.
7. Fylkestinget gir tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye
Veier AS’ anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte
bompengeordningen foreligger.
8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, vedtar
fylkestinget at Akershus fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et
maksimalt låneopptak for bompengeselskapet «E6 Gardermoen-Moelv» begrenset oppad til
3.400 mill. kroner. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve
bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst.
Fylkestinget forutsetter at Hedmark fylkeskommune gjør vedtak om tilsvarende garanti, slik
at maksimal garanti ble 6.800 mill. kroner.
9. Fylkestinget vedtar at garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse
med rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år.
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert
byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med
rekvisisjoner.
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10. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en
forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil
bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Det
forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger.

46/16 Akershus KollektivTerminaler FKF - foretakets oppfølging av fylkesrevisjonens
rapport 2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus KollektivTerminaler FKFs tiltak for oppfølging av fylkesrevisjonens rapport 2015
tas til orientering.
2. Evaluering av tiltak – status og effekt – forutsettes gjennomført i 2017, med påfølgende
rapportering til fylkestinget.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus KollektivTerminaler FKFs tiltak for oppfølging av fylkesrevisjonens rapport 2015
tas til orientering.
2. Evaluering av tiltak – status og effekt – forutsettes gjennomført i 2017, med påfølgende
rapportering til fylkestinget.

47/16 Akershus KollektivTerminaler FKF - Årsrapport og særregnskap 2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for
2015.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 714 988 til
disposisjonsfond.
3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF gjenvelges Erlend Helle for to år. Som
varamedlem gjenvelges Hege Schøien Dillner for to år.
4. Som styrets leder og nestleder gjenvelges hhv. Per E. Syvertsen og Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: kr 80.000 pr. år.
Styremedlem: kr 40.000 pr. år.
Varamedlem: kr 4.500 pr. møte.
6. Som medlemmer av valgkomité velges (innstilling foretas av fylkesrådmannen):
Knut Sletta og Thomas Tvedt
Knut Sletta velges som leder.
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for
2015.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 714 988 til
disposisjonsfond.
3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF gjenvelges Erlend Helle for to år. Som
varamedlem gjenvelges Hege Schøien Dillner for to år.
4. Som styrets leder og nestleder gjenvelges hhv. Per E. Syvertsen og Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: kr 80.000 pr. år.
Styremedlem: kr 40.000 pr. år.
Varamedlem: kr 4.500 pr. møte.
6. Som medlemmer av valgkomité velges (innstilling foretas av fylkesrådmannen):
Knut Sletta og Thomas Tvedt
Knut Sletta velges som leder.

48/16 Akershus interkommunale pensjonskasse - årsrapport 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.05.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus interkommunale pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2015 tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Fylkestinget fant representantene Gunnar Melgaard (H) og Morten Vollset (Sp) inhabile
som styrerepresentanter i Akerhus interkommunale pensjonskasse (AIPK).
Representanten Nikki Schei (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Fylkestinget ber AIPK komme med en redegjørelse for valg av investeringer av
utenlandske aksjer og fond.
 Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak hvor man gjennomgår og
foreslår eventuelle nye etiske retningslinjer i tråd med offentlig praksis. Disse skal
revideres hvert år.
Fylkesordfører Lars Salvesen (KrF) foreslo at Scheis tilleggsforslag skulle oversendes
administrasjonen uten realitetsvotering og fikk forslagsstillers og fylkestingets tilslutning
til dette.
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Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus interkommunale pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2015 tas til orientering.

Oversendelsesforslag
 Fylkestinget ber AIPK komme med en redegjørelse for valg av investeringer av
utenlandske aksjer og fond.
 Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak hvor man gjennomgår og
foreslår eventuelle nye etiske retningslinjer i tråd med offentlig praksis. Disse skal
revideres hvert år.

49/16 AFK eiendom FKF - årsrapport 2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2015 til orientering.
2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for
2015.
3. Fylkestinget vedtar følgende forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i
driftsregnskapet på kr 17 511 256:
kr. 15 061 256 til disposisjonsfond vedlikehold skoler
kr. 1 500 000 til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie
kr.
950 000 til disposisjonsfond energiutjevning.
4. Fylkestinget vedtar at det udekkede beløpet i investeringsregnskapet på kr 86 600 føres opp
til inndekning på investeringsbudsjettet for 2016.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2015 til orientering.
2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for
2015.
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3. Fylkestinget vedtar følgende forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i
driftsregnskapet på kr 17 511 256:
kr. 15 061 256 til disposisjonsfond vedlikehold skoler
kr. 1 500 000 til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie
kr. 950 000 til disposisjonsfond energiutjevning.
4. Fylkestinget vedtar at det udekkede beløpet i investeringsregnskapet på kr 86 600 føres opp
til inndekning på investeringsbudsjettet for 2016.

50/16 Årsmelding 2015 - Styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.05.2016
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsmelding for 2015 fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering.
Tilbakeført beløp på kr 600 000,- avsettes til disposisjonsfond.

Utvalgets behandling:

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding for 2015 fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering.
Tilbakeført beløp på kr 600 000,- avsettes til disposisjonsfond.

51/16 Omorganisering av hovedutvalg. Gjenopprettelse av valgkomitè.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesutvalget gjenoppretter valgkomitè bestående av fylkestingets gruppeledere, med
gruppelederen i det største partiet som leder. Valgkomitèen vil fungere ut valgperioden.
2. Valgkomitèen gis frist til 4. mai å komme med innstilling på sammensetning av de
hovedutvalgene som blir gjenstand for endringer.
3. Valgkomitèens innstilling behandles i fylkestinget 9. mai etter prinsippene om avtalevalg
etter kommunelovens § 38 a.
Valgkomitèens innstilling til omorganisering av utvalg:
Utvalg

Medlemmer

Varamedlemmer

Hovedutvalg for

Arne-Rune Gjelsvik (FrP) – leder

FrP:
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utdanning og
kompetanse

Ida Ohme Pedersen (FrP)
Lise Hagen Rebbestad (H) –
nestleder
Øyvind Rideng (H)
Amit Ighani (H)
Tord Hustveit (V)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Ina Rangønes Libak (Ap)
Helge Gundersen (Ap)
Jens Petter Hagen (Ap)
Elin Maria L’Estrange (Ap)
Kristin Antun (MDG)

1. Jan Gunnar Breivik
2. Cecilie Løvset
3. Knut Auke
H:
1.
2.
3.
4.
5.

Karin Adolfsen
Gaute Kandal
Lars Berge
Bente Moen Torgersen
Egil Ørbeck

V:
1. Boye Bjerkholt
2. Inger Johanne Bjørnstad
3. Ingvild Tautra Vevatne
Sp:
1. Marianne Røed
2. Hans Fredrik Aaby
3. Hans Kristian Raanaas
KrF:
1. Kristian Sveistrup
2. Ida Lindtveit
3. Karl Edvin Moksnes
Ap/SV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helga Hustveit (SV)
Marianne Ecker (Ap)
Lars Henrik Rytter (Ap)
Priya Prasath (Ap)
Balraj Singh (Ap)
Anne Karin Pettersen (Ap)

MDG:
1. Øyvind Solum
2. Ingunn Bohmann
3. Linda Bystrøm

Utvalg
Hovedutvalg for
kultur, frivillighet og
folkehelse

Medlemmer

Varamedlemmer

Vibeke Limi (FrP) – leder
Lone Kjølsrud (FrP)
Sebastian Næss Langaas (H) –
nestleder
Kirsti Birkeland (H)
Gunnar Helge Wiik (H)
Synnøve Kongsrud (H)
Camilla Hille (V)
Ole Asbjørn Næss (Sp)
Amund Kjernli (Ap)
Kari Aalerud (Ap)
Jørn Fraurud (Ap)

FrP:
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1. Jan Gunnar Breivik
2. Grethe Reinhardtsen
3. Arild Mossing
H/KrF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristian Sveistrup (KrF)
Dag Egil Strømme (H)
Egil Adland (H)
Dag Ivar Winding Sørensen (H)
Merethe von der Fehr (H)
Sverre Bråthen (H)

Anette Mjåvatn (Ap)
Nikki Schei (MDG)

V:
1. Edvard Værland
2. Margrethe Prahl Reuch
3. Eirik Trygve Bøe
Sp:
1. Hege Andresen
2. Ann-Kristin Fiskerud
3. Lars Egil Berg
Ap:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roar Snedkerud
Berit Inger Øen
Halle Jørn Hansen
Heidi Nyhus
Ola Nordal
Hege Engevold

MDG:
1. Øyvind Solum
2. Ingunn Bohmann
3. Eline Stangeland

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets og valgkomitèens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Valgkomitèen gjenopprettes og består av fylkestingets til hver tid gruppeledere.
Komitèens leder er gruppeleder for fylkestingets største parti.
Valgkomitèen fungerer ut fylkestingsperioden.
Følgende omorganisering av hovedutvalg gjelder fra dags dato:
Utvalg

Medlemmer

Varamedlemmer

Hovedutvalg for
utdanning og
kompetanse

Arne-Rune Gjelsvik (FrP) – leder
Ida Ohme Pedersen (FrP)
Lise Hagen Rebbestad (H) –
nestleder
Øyvind Rideng (H)
Amit Ighani (H)
Tord Hustveit (V)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Astrid-Therese Theisen (KrF)

FrP:
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1. Jan Gunnar Breivik
2. Cecilie Løvset
3. Knut Auke
H:
1.
2.
3.
4.
5.

Karin Adolfsen
Gaute Kandal
Lars Berge
Bente Moen Torgersen
Egil Ørbeck

Ina Rangønes Libak (Ap)
Helge Gundersen (Ap)
Jens Petter Hagen (Ap)
Elin Maria L’Estrange (Ap)
Kristin Antun (MDG)

V:
1. Boye Bjerkholt
2. Inger Johanne Bjørnstad
3. Ingvild Tautra Vevatne
Sp:
1. Marianne Røed
2. Hans Fredrik Aaby
3. Hans Kristian Raanaas
KrF:
1. Kristian Sveistrup
2. Ida Lindtveit
3. Karl Edvin Moksnes
Ap/SV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helga Hustveit (SV)
Marianne Ecker (Ap)
Lars Henrik Rytter (Ap)
Priya Prasath (Ap)
Balraj Singh (Ap)
Anne Karin Pettersen (Ap)

MDG:
1. Øyvind Solum
2. Ingunn Bohmann
3. Linda Bystrøm

Utvalg
Hovedutvalg for
kultur, frivillighet og
folkehelse

Medlemmer

Varamedlemmer

Vibeke Limi (FrP) – leder
Lone Kjølsrud (FrP)
Sebastian Næss Langaas (H) –
nestleder
Kirsti Birkeland (H)
Gunnar Helge Wiik (H)
Synnøve Kongsrud (H)
Camilla Hille (V)
Ole Asbjørn Næss (Sp)
Amund Kjernli (Ap)
Kari Aalerud (Ap)
Jørn Fraurud (Ap)
Anette Mjåvatn (Ap)
Nikki Schei (MDG)

FrP:
1. Jan Gunnar Breivik
2. Grethe Reinhardtsen
3. Arild Mossing
H/KrF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristian Sveistrup (KrF)
Dag Egil Strømme (H)
Egil Adland (H)
Dag Ivar Winding Sørensen (H)
Merethe von der Fehr (H)
Sverre Bråthen (H)

V:
1. Edvard Værland
2. Margrethe Prahl Reuch
3. Eirik Trygve Bøe
Sp:
1. Hege Andresen
2. Ann-Kristin Fiskerud
3. Lars Egil Berg
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Ap:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roar Snedkerud
Berit Inger Øen
Halle Jørn Hansen
Heidi Nyhus
Ola Nordal
Hege Engevold

MDG:
1. Øyvind Solum
2. Ingunn Bohmann
3. Eline Stangeland

Interpellasjoner
6/16 Interpellasjon fra representanten Torunn Skottevik (Ap) Gratis vaksine mot
meningokokk
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Lars Salvesen (KrF) besvarte interpellasjonen som følger:
Kommunene har ansvar for å gi et vaksinasjonstilbud til befolkningen. Vaksine mot
hjernehinnebetennelse/meningokokk koster rundt 500 kroner, og kan settes av fastlege,
helsesøster eller på vaksinasjonsklinikk. Beskyttelsen varer i flere år. På lik linje med andre
vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet, betales vaksinen av den enkelte. I
tillegg kan det noen steder påløpe et gebyr for å få satt vaksinen.
Akershus fylkeskommune har om lag 22 000 søkere til videregående skole, og cirka 6000 elever
går i vg3. Vaksinering mot hjernehinnebetennelse av vg3-elever, med en stykkpris på 500
kroner pr. vaksine, vil dermed kunne koste i størrelsesorden 3 mill. kroner.
Dersom et tilbud om gratis vaksinering mot hjernehinnebetennelse skal være for både elever og
lærlinger må tilbudet gjelde for vg2-elever. Akershus fylkeskommune har omtrent 7250 elever
på vg2. Vaksinering mot hjernehinnebetennelse for denne elevgruppen vil dermed kunne koste
3,625 mill. kroner.
Skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Akershus har i dag en ulik praktisering når
det gjelder å gjøre vaksinering mot hjernehinnebetennelse/meningokokksykdom tilgjengelig for
elevene. Blant annet varierer det om elevene kan få vaksinen hos helsesøster på skolen, i
skoletiden, eller om elevene må møte på helsestasjonen etter skoletid. Det synes som at det er
små variasjoner når det gjelder hvor mye elevene betaler for å ta vaksinen.
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Skoleeier kan oppfordre skolene til å samarbeide med skolehelsetjenesten om å legge til rette for
at alle elever som ønsker å ta vaksinen, kan få den satt gebyrfritt av helsesøster ved skolen. Alle
elever vil da betale samme pris for vaksinen. Utover dette er det ikke naturlig å betrakte gratis
vaksine mot hjernehinnebetennelse som et anliggende skolen skal betale for.
Vaksinering av befolkningsgrupper er først og fremst et kommunalt anliggende, og samtlige
kommuner tilbyr vaksine til de som ønsker det. En fylkeskommunal folkehelsesatsing bør
prioriteres innenfor områder der kommuner helt eller delvis mangler et tilbud for ungdom i
alderen 16 - 19 år. Eksempelvis gjelder dette forebyggende arbeid for elevenes psykiske helse.
Derfor støtter jeg ikke Arbeiderpartiets forslag om at det fremmes en sak med hensikt om å
innføre et tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle elever og lærlinger som
ønsker det.
Jeg er kjent med at det er ulik praksis på våre videregående skoler. Hvis dette bidrar til gode
resultater bør det vurderes en sak på dette.

Spørsmål
3/16 Spørsmål fra representanten Jan Sandal (Ap) om kollektivtransporten på Vollsveien i
Bærum
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Lars Salvesen (KrF) besvarte spørsmålet som følger:
Som representanten Sandal viser til, er det stor trafikk og dårlig trafikkavvikling i morgenrushet
på Vollsveien mellom Bærumsveien og Lysaker. Ruter og Statens vegvesen opplyser om at det
kan være store variasjoner i forsinkelser fra dag til dag, men ofte oppleves det saktegående kø på
store deler av strekningen. Kødannelsen skyldes både stor trafikkbelastning, påkjøringer og lav
veistandard.
Da Vollsveien er en viktig busstrasé blir mange busspassasjerer rammet av forsinkelsene. Ruter
opplyser om at det i maksimaltimen er i alt 14 busser som forsinkes av kø.
Tidligere er det gjennomført både veiutvidelse i noen kurver, samt stengning av lokalveier inn
mot Vollsveien. Begge disse tiltakene har hatt positiv effekt på framkommeligheten, men ikke
tilstrekkelig for å sikre forutsigbar reisetid i dag.
Topografien og nærhet til boliger tilsier at det vil være krevende å etablere kollektivfelt, og
Statens vegvesen mener at eventuelle tiltak for å bedre framkommeligheten må være i
kategorien trafikkregulerende tiltak. Et alternativ er å reservere Vollsveien for buss, ved hjelp av
en rushtidsbom.
Dersom det etableres rushtidsbom i øvre del av Vollsveien, dvs. at kun busser, syklister og
gående kan ferdes i retning Lysaker mellom klokka sju og ni, må ca. 1600 av dagens bilister
endre reiseadferd, enten ved for eksempel å kjøre til andre tider, reise kollektivt, sykle eller
kjøre andre veier. Hvis mange av disse bilistene velger det siste alternativet, kan dette føre til
uønsket kjøring på lokale boligveier og på andre veier med busstrafikk. Dette vil dermed
forårsake ekstra forsinkelser for busstrafikken her, samt ulemper for beboerne.

27

De negative konsekvensene for miljø og bussframkommelighet på andre veier er årsaken til at et
tiltak i form av rushtidsbom, som utvilsomt vil gi bedre avvikling for busstrafikken i Vollsveien,
ikke er foreslått av Statens vegvesen tidligere. Også Ruter opplyser at det er usikkerhet knyttet
til den samlede effekten av en slik bom.
Vegvesenet jobber nå med en konsekvensvurdering av regulering av Vollsveien, der alternativ
plassering av bom undersøkes nærmere. Dette arbeidet, inklusive en faglig anbefaling av tiltak,
forventes ferdigstilt innen sommeren. I tillegg til å ha konsekvenser for fylkeskommunale veier,
vil kommunale veier bli berørt av et slikt tiltak. Det er derfor viktig at et eventuelt
prosjekt gjennomføres i forståelse med Bærum kommune, og at Ruters vurderinger
framkommer.
Jeg opplever at det ikke er noe behov for at jeg tar et eget initiativ i denne saken nå, da det pågår
en utredning allerede. Det er imidlertid viktig at det legges opp til en politisk behandling både i
Bærum kommune og Akershus fylkeskommune før eventuelle tiltak iverksettes.

4/16 Spørsmål fra representanten Vibeke Limi (FrP) om å gjenopprette kollektivtilbud på
Mogreina
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Lars Salvesen (KrF) besvarte spørsmålet som følger:
Jeg har forståelse for at innbyggerne i Mogreina er pådrivere for å bedre kollektivtilbudet i
nærheten av der de bor. Men som representanten Limi poengterer, er det gjort vesentlige grep
for å optimalisere det samlede kollektivtilbudet i fylket vårt de siste årene. God korrespondanse
til både tog og annen kollektivtransport i regionbyene våre skal prioriteres, og har så langt vært
en vellykket strategi for å øke kollektivandelen i fylket.
Linje 811 er i dag en stamlinje på Øvre Romerike som dekker områdene Eidsvoll – Eidsvoll
stasjon – Råholt – Dal – Mogreina – Jessheim. Linjen skal være med å dekke behovet for
skoleskyss til flere skoler langs traseen, korrespondere med togene og de andre linjene til Ruter
på Jessheim.
Ruter opplyser om at linjen har hatt en betydelig vekst siden den store ruteomleggingen på Øvre
Romerike i 2014. Linjen fikk blant annet økt frekvens og bedre korrespondanse til tog og buss. I
månedene januar - februar i år, hadde linjen en vekst på 29 prosent, mot samme periode i fjor.
Det vil si en økning på 19.000 reiser på en 2 måneders periode.
Ruter opplyser at det i teorien er mulig å kjøre om Østli, men dette vil medføre vesentlige
utfordringer for andre reisende:
- Bussen vil ikke kunne korrespondere med toget, hverken på Jessheim eller Eidsvoll verk
stasjon
- Bussen vil heller ikke kunne korrespondere med de andre busslinjene på Jessheim
- Og tap av mulighet til å bytte til tog og andre busslinjer vil mest sannsynlig føre til en
reduksjon i antall reisende
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-

Selv om omleggingen vil føre til en økning i antall reisende fra Østli, vil det totalt sett
føre til en nedgang i antall reisende, da markedsgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke
opp for tapet av reisende fra andre steder, som finner velger bort bussen som følge av
forlenget reisetid.

Ruters vurdering er at antallet negative sider ved å forlenge linje 811 om Østli er såpass
omfattende, at de ikke kan prioritere dette området på bekostning av den store fremgangen linjen
har hatt de siste årene. Når det gjelder reisende til og fra Gardermoen vil et attraktivt tilbud med
hyppig nok frekvens og driftstid, bli svært ressurskrevende hvis det skulle opprettes et direkte
tilbud i den retningen.
Selv om jeg slutter meg til Ruters vurderinger vil jeg ha fortsatt kontakt med selskapet om
busstilbudet på Øvre Romerike.
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