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67/17 Søknad om fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune - Ole
Asbjørn Næss (Sp) (unntatt offentlighet)
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget innvilger Ole Asbjørn Næss (Sp) midlertidig fritak fra sine politiske verv i
Akershus fylkeskommune fra dags dato til og med 11.september 2017 etter kommunelovens
§15 nr. 2.
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68/17 Nesodden kommune - Reguleringsplan - Sunnaas - Innsigelse til
alternativ 2
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen vedtar revidert reguleringsplan for Sunnaas,
alternativ 1. Alternativ 1 er tilfredsstillende konsekvensutredet og imøtekommer
innsigelsen fremmet av fylkesutvalget i møte 22.08.2016, FU-sak 126/16.
2. Alternativ 2, som også ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i plan- og teknikkutvalgets
møte 20.12.2016, åpner for en vesentlig høyere utnyttelse i planområdet enn det reviderte
alternativ 1.
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen ikke går videre med alternativ 2, som ikke er
konsekvensutredet, hverken i forhold til RP-ATP eller trafikale konsekvenser. Innsigelsen
fremmet i brev datert 22.02.2017 opprettholdes for alternativ 2.

Behandling i fylkesutvalget 20.03.17
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes til møtet 2. mai 2017.
Votering:
Forslaget fra Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for behandling i møtet 2. mai 2017.
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69/17 Bærum kommune - kommuneplanens arealdel 2017-2035 - uttalelse
til offentlig ettersyn
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Ut fra at Bærum kommune har gjennomført en mindre omfattende revisjon av arealdelen
til kommuneplanen, er fylkesutvalget positive til at flere av forventningene stilt i regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er søkt fulgt opp.
2. Fylkesutvalget er positive til arbeidet med en langsiktig avgrensning av de viktigste
prioriterte vekstområdene i kommunen i form av «langsiktige vekstgrenser».
Fylkesutvalget er opptatt av at grunnlag og metode for avgrensningen tydeliggjøres, at det
inntas beregninger for arbeidsplassvekst, og at grensene vurderes inntatt i arealplankartet i
det videre arbeidet med «langsiktig grønn grense», jf. H3 i RP-ATP.
3. Fylkesutvalget finner det forsvarlig å unnlate å ta ut de avsatte utbyggingsområdene på
Avtjerna inntil forholdet knyttet til stasjonsetablering, som en del av Ringeriksbanen, er
avklart. Samtidig mener fylkesutvalget at avsetting av nye utbyggingsarealer i området
ikke er forsvarlig ut fra hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging.
Fylkesutvalget finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til nye utbyggingsområder
på Avtjerna.
4. Jong/Bjørnegård vurderes å inngå i et regionalt viktig kulturlandskap, og innehar
kulturminneverdier av regional betydning. Videre vurderes området å ha stor verdi som
grønnstruktur og jordbruksareal. RP-ATP stiller som vilkår for at vekst skal gå foran vern
at potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet. Ut fra at
sentrumsnære områder i Sandvika, på Hamang og langs Industriveien, innehar et stort
urealisert utbyggingspotensial, mener fylkesutvalget at vilkåret for omdisponering fra
landbruksområde til utbyggingsformål ikke foreligger. På denne bakgrunn finner
fylkesutvalget det nødvendig å fremme innsigelse til foreslått utbyggingsområde på
Jong/Bjørnegård.
5. Eiendommen Godthaab, beliggende ca. 3 km nord for Bekkestua, foreslås omdisponert fra
offentlig/privat tjenesteyting til boligformål. Ut fra området beliggenhet, uten tilknytning
til et prioritert vekstområde eller en stasjon på banenettet, samt at bygningsmiljøet vurdere
å ha kulturminneverdier av regional betydning, fraråder fylkesrådmannen at det tillates
omdisponering til boligformål.
6. Fylkesutvalget mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å
stimulere til bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Fylkesutvalget
er derfor positive til at kommunen foreslår mer restriktive parkeringsbestemmelser enn i
gjeldende kommuneplan. Samtidig mener fylkesrådmannen det er viktig at Bærum
kommune arbeider videre med en helhetlig parkeringsstrategi for by og tettsteder i
kommunen, jf. H3 i RP-ATP.
7. Fylkesutvalget mener det er viktig å vurdere og sikre viktige blågrønne strukturer før
områder fortettes og transformeres som et ledd i å utvikle steder med kvalitet, og er
positive til at Bærum kommune legger vekt på ivaretakelse av hensynet generelt, og
forslaget om å omdisponere en rekke arealer til grønnstruktur spesielt.
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8. Fylkesutvalget mener de foreslåtte bestemmelsene knyttet til arealomfang og lokalisering
av handelsvirksomhet, samt definisjon av senterstrukturen, i hovedsak er i tråd med RPATP og pågående arbeid med Regional plan for handel, service og senterstruktur.
9. Fylkesutvalget er kjent med at kommunen bruker den regionale planen for
masseforvaltning i Akershus (RP-Masseforvaltning) som grunnlag for sitt arbeid med en
langsiktig og bærekraftig forvaltning av byggeråstoff og overskuddsmasser. RPMasseforvaltning innehar forslag til planretningslinjer, og fylkesutvalget mener
kommuneplanen burde inneha bestemmelser og/eller retningslinjer knyttet til forvaltning
av overskuddsmasser.
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70/17 Ullensaker kommune - Jessheim sentrum - områderegulering for
stasjonsområdet og Rådhusplassen - uttalelse til offentlig ettersyn
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er Jessheim definert
som en regional by. I overordnet strategi for regional areal- og transportstruktur i RP-ATP
er styrking av regionale byer vektlagt. Fylkesutvalget mener de overordnede målene i
områdereguleringen, som innebærer styrking av og fortetting rundt kollektivknutepunktet
i Jessheim, samt prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk, bidrar til å nå viktige
mål i RP-ATP.
2. Fylkesutvalget mener at konsekvenser av fremtidig trafikkvekst og løsninger for parkering
i sentrum ikke er godt nok dokumentert i planforslaget. Dette er forhold som har
avgjørende betydning for å sikre bussens framkommelighet i sentrum, og fylkesutvalget
finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til planforslaget ut fra dette hensynet.
3. Fylkesutvalget mener at flytting av bussterminalen nord for stasjonen kan bli en god
løsning, forutsatt god framkommelighet i Ringveien. Fylkesutvalget finner det likevel
nødvendig å fremme innsigelse til en slik løsning uten et rekkefølgekrav, som sikrer at ny
bussterminal er opparbeidet før dagens terminal tas i bruk til andre formål.
4. Fylkesutvalget slutter seg til vurderingen fra Statens Vegvesen om at tiltak som berører
fylkesvei må detaljreguleres, og fremmer derfor innsigelse til at dette forholdet ikke er
tilstrekkelig sikret i planforslaget.

Fylkesrådmannens forslag til nytt vedtakspunkt 2 (som fremlagt i «tillegg til
sak»)
Fylkesutvalget mener at konsekvenser av framtidig trafikkvekst og løsninger for parkering i
sentrum ikke er godt nok dokumentert i planforslaget. Dette er forhold som har avgjørende
betydning for å sikre bussens framkommelighet i sentrum, og fylkesutvalget finner det derfor
nødvendig å fremme innsigelse til planforslaget ut fra dette hensynet.
Fylkesutvalget anbefaler primært at planområdet begrenses til torg og gatetun, som er tenkt
opparbeidet først, og at regulering av veisystem, kollektivterminal og avkjørsler til
parkeringsanlegg avventer inntil kommunen har gjennomført nye trafikkutredninger og
utarbeidet en samlet plan for parkering i Jessheim sentrum.
Sekundært kan innsigelsen til planforslaget frafalles dersom områdeplanen unnlater å fastsette
avkjørsler, og utsetter dette til senere detaljreguleringer, når det foreligger en samlet plan for
parkering med adkomster for hele planområdet og nødvendig tilgrensende areal, jf. § 2 i
forslag til reguleringsbestemmelser.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å trekke innsigelsen.

Behandling i fylkesutvalget 20.03.17
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes til neste møte i fylkesutvalget 2. mai
2017.
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Votering:
Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for behandling i møtet 2. mai 2017.
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71/17 Nesodden kommune - Byggesak – Gbnr 2/188 - Øvreveien 42 Nybygg bolig og garasje - Klage på vedtak
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Den administrative klagen på Nesodden kommunes vedtak om dispensasjon og
rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med tilhørende garasje, fremmet i brev datert
3.3.2017, opprettholdes. Rammene for tiltak av denne art i et område med store
kulturhistoriske verdier bør avklares gjennom regulering.
2. Nesodden kommune har nylig varslet oppstart av områdeplan for Flaskebekk. Nesodden
kommune anbefales å avvente områdeplanen, slik at framtidige tiltak kan vurderes i et
helhetlig perspektiv, ut fra klare bestemmelser for bevaring. En eventuell innpassing av
nye boliger og rammene for dette, bør vurderes i en slik planprosess.
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72/17 Nittedal kommune - uttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2030
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget mener forslag til planprogram er et godt utgangspunkt for revisjon av
kommuneplanens arealdel, og er positive til at vekstfordelingen i kommunen korrigeres i
forhold til regional plan for areal og transport.
2. Flere regionale planer har blitt vedtatt siden forrige rullering av kommuneplanen.
Fylkesutvalget anbefaler at de andre regionale planene også tydeliggjøres som føringer for
kommuneplanarbeidet.
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73/17 Høring - Ny strategi og endring av vedtekter for Osloregionens
Europakontor
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1) Fylkesutvalget foreslår endring og flytting av følgende avsnitt: «I strategiperioden skal
Europakontoret prioritere de samfunnsutfordringene som medlemmene i størst grad søker
å finne europeiske løsninger på. Hovedoverskrifter for perioden vil være det grønne
skiftet/smarte lavutslippssamfunn og inkluderende samfunn/økt livskvalitet. Forskning,
innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling er forutsetninger for innsatsen i
perioden.».
Avsnittet foreslås endret til:
«I strategiperioden skal Europakontoret prioritere de samfunnsutfordringene som
medlemmene i størst grad søker å finne bedre løsninger på gjennom europeisk samarbeid.
Hovedoverskrifter for perioden vil være det grønne skiftet/smarte lavutslippssamfunn og
inkluderende samfunn/økt livskvalitet. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og
regionalutvikling er forutsetninger for innsatsen i perioden.», og flyttet fra innledningen
til strategiens hoveddel under avsnittet Formål/ Samfunnsoppdrag.
2) Fylkesutvalget gir for øvrig sin tilslutning til høringsutkastet for ny strategi.
3) Fylkesutvalget gir sin tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringer.
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74/17 Inkubator Ås - invitasjon til eierskap
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune går inn som offentlig deleier med inntil kr 68 000 i Inkubator Ås
AS fra innsatsområde innovasjon 311130.
2. Det legges til grunn at Inkubator Ås AS skal tilby tjenester og arbeide innenfor de målene
som er vedtatt i Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det legges
vekt på innovasjon og entreprenørskap, i tett samarbeid med forskningsmiljøene, næringslivet
og næringsorganisasjoner i Follo.
3. Akershus fylkeskommune ønsker at eierstyringen av Inkubator Ås AS i størst mulig grad
skal være i tråd med fylkeskommunens eierstyringsprinsipper.

Innstilling fra hovedutvalget for plan, næring og miljø
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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75/17 Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune om næringsutvikling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Samarbeidsavtalen om næringsutvikling mellom Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune godkjennes.
2. Fylkesordfører gis myndighet til å signere avtalen.

Innstilling fra hovedutvalget for plan, næring og miljø
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
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76/17 Eierstrategier 2016-2019
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Eierstrategi for Høyere Yrkesfaglige Utdanning AS godkjennes.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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77/17 Eierstyring - generalforsamlinger 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Til å representere Akershus fylkeskommune i ordinær generalforsamling 2017 og
eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger frem til ordinær generalforsamling 2018
velges (med vararepresentant i parentes):
a. Akershus Energi AS: _______________(_________________)
b. Galleri Akershus AS: ______________ (________________)
c. Fjellinjen AS: _______________ (_________________)
d. Ruter AS: _______________ (_________________)
e. Vaterland Bussterminal AS: ______________ (_________________)
f. Vegfinans AS: _______________ (_________________)
g. Arba Inkludering AS: _______________ (_________________)
h. Follo Futura AS: _______________ (_________________)
i. Norasondegruppen AS: _______________ (_________________)
j. OrbitArena AS: _______________ (_________________)
k. Akershus Teknologifond AS: _______________ (_________________)
l. Kjeller Innovasjon AS: _______________ (_________________)
m. Oslotech AS: _______________ (_________________)
n. Nesoddparken AS:_______________ (_________________)
o. Viken Filmsenter AS: _______________ (_________________)
p. Høyere yrkesfaglig Utd. AS: _______________ (_________________)
q. AskerHuset AS:
_______________ (_________________)
2. Akershus fylkeskommunes representant/vararepresentant gis nødvendige fullmakter til å
treffe beslutning i de saker som generalforsamlingen evt. den ekstraordinære
generalforsamlingen har til behandling.
3. Fylkesutvalget innstiller på følende kandidater med funksjonstid i 2 år til:
a. Valgkomité Akershus Energi AS: Grethe Hjelle
b. Valgkomité Ruter AS: Thomas Tvedt
c. Valgkomité Arba Inkludering AS: Janne Kristin Svegården
d. Valgkomité Follo Futura AS: Janne Kristin Svegården
e. Valgkomité Orbit Arena AS: Janne Kristin Svegården
f. Valgkomité Kjeller Innovasjon AS: Øyvind Michelsen
g. Valgkomité Vaterland Bussterminal AS: ________________
h. Valgkomité Norasonde AS _________________
i. Styret Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS:_______________
j. Styret Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS:_______________
k. Styret Vegfinans E16 Sollihøgda AS:_______________
l. Styret Vegfinans Oslofjordtunnellen AS:___________
m. Styret i Høyere yrkesfaglig utdanning: Anders Bredesen og
Hilde Merethe Støen
4. Saker til behandling på ordinær generalforsamling som blir kjent etter FU-møte
02.05.2017: Fylkesrådmannen vurderer om disse kan omfattes av den generelle
fullmakten som gis til oppnevnt representant eller fylkesordførers fullmakt iht.
delegasjonsreglementet pkt. 1.3.1, eller om saken er av en slik karakter at den må til
ordinær politisk behandling før den kan behandles av generalforsamlingen.
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5. Fylkesordfører gis fullmakt til å avgjøre videre behandling av saker til kontaktmøter i
Ruter AS og eiermøter i andre selskap, dersom det ikke er tid nok til ordinær politisk
behandling av saker til slike møter når saksliste foreligger.
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78/17 Eierstrategier 2017 - PNM -Akershus Teknologifond AS og
arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura AS og Arba Inkludering AS
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget godkjenner eierstrategiene til Akershus Teknologifond AS, og
arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura AS og Arba Inkludering.

Innstilling fra hovedutvalget for plan, næring og miljø
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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79/17 Vurdering av fylkeskommunalt medlemskap i Sunne kommuner
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
To alternative forslag til vedtak
 Akershus fylkeskommune bruker tiden frem til neste generalforsamling i mai 2018 til
å avklare sitt medlemskap i Sunne kommuner. ........... oppnevnes som ny politisk
kontakt etter Kirsti Birkeland for aktuell periode.
 Møtende politiske representant ……….fra Akershus fylkeskommune på årets
generalforsamling i Sunne kommuner, gis fullmakt til å melde fylkeskommunen ut
med virkning fra 2018.

Innstilling fra hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) foreslo å velge kulepunkt 1.
Representanten Kirsti Birkeland (H) foreslo Vibeke Limi (FrP) som kontaktperson.

Votering:
Limi og Birkelands forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Akershus fylkeskommune bruker tiden frem til neste generalforsamling i mai 2018 til å
avklare sitt medlemskap i Sunne kommuner. Vibeke Limi (FrP) oppnevnes som ny politisk
kontakt etter Kirsti Birkeland for aktuell periode.
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Fylkestingssaker
80/17 Akershus KollektivTerminaler FKF -Årsrapport og særregnskap
2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning
for 2016.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 237 693 til
foretakets disposisjonsfond.
3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler gjenvelges Per E. Syvertsen og Kristin
Slyngstad for to år.
4. Som styrets leder gjenvelges Per E. Syvertsen. Nestleder er Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: 82 500 kroner per år
Styremedlem: 41 200 kroner per år
Varamedlem: 4 700 kroner per møte
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81/17 Rullering av hydrogenstrategi og handlingsprogram 2017-18
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram
saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter
krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av støtte
til hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.

Innspill fra hovedutvalget for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) foreslo at følgende forslag følger saken i den
videre behandlingen, og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og ber
om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og eventuelle
andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne konkurrere i
markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk behandling
etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.
7. AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet 2 forslag som hun foreslo at følger saken
i den videre behandling og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler,
og ber om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og
eventuelle andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne
konkurrere i markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
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Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk
behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever
fylkeskommunale tilskudd.
Alternativt punkt 3:
Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart notifisering
er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort, i den grad
dette fortsatt er aktuelt når satsning på personbiler tas ut av hydrogenstrategien.
Innstilte punkt 4 og 5 uendret
Innstilt punkt 6 utsettes til ny hydrogenstrategi legges frem.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.:
AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er
aktuelle i kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den
grad oppdatert kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk
innen relevante segmenter. Å stimulere til vekst av personbiler er dermed ikke noe mål i seg
selv. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)

Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges
fram saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og
prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av
støtte til hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i
2018.

Forslag fra MDG som følger saken i den videre behandling:
Primært
Alternativt punkt 1:
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Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler,
og ber om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og
eventuelle andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne
konkurrere i markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk
behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever
fylkeskommunale tilskudd.
Alternativt punkt 3:
Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart notifisering
er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort, i den grad
dette fortsatt er aktuelt når satsning på personbiler tas ut av hydrogenstrategien.
Fylkesrådmannens forslag punkt 4 og 5 uendret
Fylkesrådmannens punkt 6 utsettes til ny hydrogenstrategi legges frem.

Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.:
AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er
aktuelle i kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den
grad oppdatert kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk
innen relevante segmenter. Å stimulere til vekst av personbiler er dermed ikke noe mål i seg
selv. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.
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82/17 Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å
forlate skolen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan
implementere nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre
de offentlige tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og
drift av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.

Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalget for kultur, frivillighet, og folkehelse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.

Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
 Skotteviks (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan
implementere nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre
de offentlige tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og
drift av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
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83/17 Ansettelse av elev-, lærling- og mobbeombud
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
I prøveprosjekt, på inntil tre år, i stilling som elev-, lærling og mobbeombud, tilsettes JanneMarie Myrås.
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84/17 Eierskapsmelding 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Eierskapsmelding 2017 godkjennes.
2. Akershus fylkeskommune foretar foreløpig ingen endringer i dagens eierskap/deltakelse i
selskaper
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85/17 Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - Muligheter og utfordringer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune er positive til ny teknologi som gir nye muligheter, men støtter
utvalget i at det kan være fornuftig å se hvordan delingsøkonomien utvikler seg før det
gjennomføres større tiltak for å styre utviklingen.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at nasjonale myndigheter foretar en helhetlig
gjennomgang av organiseringen av drosjenæringen og hvor drosjenes rolle i
samferdselstilbudet utredes og drøftes.

Innstilling fra hovedutvalget for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende forslag:
Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag ved at
de har plikt til å tilby transport 24/7, og ikke kan avvise ulønnsomme turer. Akershus
fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode
konkurransevilkår.
Ny teknologi har endret konkurransesituasjonen. Det fordrer at staten tar offensive grep for å
underlegge nye tjenester de reguleringer som taxinæringen arbeider innenfor - slik at det blir
like konkurransevilkår. Akershus fylkeskommune anbefaler å opprettholde kravet om
drosjeløyve.
Votering:




Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vollsets forslag første del ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, V og FrP)
Vollsets forslag andre del fikk 6 stemmer (Ap, Sp og MDG) og falt

Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
1. Akershus fylkeskommune er positive til ny teknologi som gir nye muligheter, men
støtter utvalget i at det kan være fornuftig å se hvordan delingsøkonomien utvikler seg
før det gjennomføres større tiltak for å styre utviklingen.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at nasjonale myndigheter foretar en helhetlig
gjennomgang av organiseringen av drosjenæringen og hvor drosjenes rolle i
samferdselstilbudet utredes og drøftes.
3. Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag
ved at de har plikt til å tilby transport 24/7, og ikke kan avvise ulønnsomme turer.
Akershus fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har
gode konkurransevilkår.
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86/17 Overføring av overskudd 2016 - Årsmelding 2016 - Styret for
Akershus og Østfold fylkesrevisjon
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsmelding for 2016 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til
orientering. Tilbakeført beløp på kr 510.000 avsettes til disposisjonsfond.
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87/17 Omorganisering av hovedutvalg - gjenopprettelse av valgkomité 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesrådmannen viser til valgkomiteens innstilling til valg av nye hovedutvalg:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Medlemmer
Arne Rune Gjelsvik (FrP) Leder
Lise Hagen Rebbestad (H) Nestleder
Øyvind Rideng (H)
Amit Aghani (H)
Ina Libak (Ap)
Helge Gundersen (Ap
Johannes Dalen Giske (Ap) fra 8. mai
Elin L’Estrange
Ida Ohme Pedersen (FrP)
Tord Hustveit (V)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Kristin Antun (MDG)

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

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

2. Valgkomiteens innstilling behandles etter prinsippene om avtalevalg etter kommunelovens §
38 a.
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88/17 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

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

Innspill fra hovedutvalget for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende forslag som hun ba om at
følger saken i den videre behandling, og fikk utvalgets tilslutning til det:
20 millioner flyttes fra "avsettes disposisjonsfond" til miljøfondet slik at det blir:
Avsettes disposisjonsfond
Avsettes miljøfondet

+ 24 648
+ 20 000

Resten av punktet uendret.
Representanten Finn Terje Tønnessen (FrP) fremmet følgende forslag:
Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak
gjør når det kommer til arbeid med universell utforming.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Tønnessen ble enstemmig
vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
2. Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
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(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

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

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

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

+
=
+
+
=

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

Innspill fra hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
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Representanten Nikki Schei (MDG) ba om at forslag om å splitte opp avsetningen til
disposisjonsfond til kr. 20 mill til miljøfond og de resterende kr. 24,648 til disposisjonsfondet
selv, følger saken til fylkesutvalget.
Hovedutvalget ga sin tilslutning til dette.
Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) foreslo å ta saken til orientering.

Votering:
Limis forslag ble tatt til orientering.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap for 2016 tas til orientering.
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne som følger saken:
Endring punkt 3:
Avsetningen til disposisjonsfondet splittes opp til kr. 20 mill til et miljøfond, mens de
resterende kr. 24,648 mill avsettes til disposisjonsfondet selv.

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

+
=
+
+

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
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Sum (regnskapsmessig overskudd)

=

138 543

Innspill fra administrasjonsutvalget
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.

Innspill fra yrkesopplæringsnemnda
Saken tas til orientering

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremme følgende tilleggsforslag:
Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak
gjør når det kommer til arbeid med universell utforming.

Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
 Skotteviks (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

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

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

Innspill fra eldrerådet
Utvalgets behandling:
Eldrerådets leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering og fikk
eldrerådets tilslutning til dette.
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Eldrerådet uttrykte ønske om å få innspill fra samferdselsavdelingen om det er mulig å bruke
prognostisert underskudd jf. TT-ordningen på slutten av året, gjerne siste tertial.
Administrasjonen kommer tilbake til eldrerådet med dette.

Eldrerådets innspill:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.

Innspill fra hovedarbeidsmiljøutvalget
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.
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89/17 Viderebetaling av MVA-kompensasjon til private utbyggere
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar å avvikle ordningene som innebærer at fylkeskommunen, ved hjelp av
sin lovbestemte rett til merverdiavgiftskompensasjon, viderebetaler merverdiavgift til
private utbyggere av boliger og andre formål som ikke gir rett til fradrag for inngående
merverdiavgift på utbyggerens hånd.
2. Unntak kan gjøres når tungtveiende samfunnsmessige hensyn taler for det. Fylkesutvalget
gis fullmakt til å foreta slik beslutning.
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Orienteringssaker
5/17 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus – status
Innspill fra hovedutvalget for plan, næring og miljø
Hovedutvalget tok notatet til orientering.

Innspill fra hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse
Notatet ble tatt til orientering.
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6/17 Kulturminnekommunen - Samarbeid med kommunene - Styrket
kommunal kulturminnekompetanse
Innspill fra hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse
Notatet ble tatt til orientering.
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