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Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 9. februar ble godkjent.
Det ble reist spørsmål om retten til å fremme forslag i behandling av interpellasjoner jf.
interpellasjon 3/15. Fylkestinget vil motta en kort redegjørelse for dette separat av protokollen.
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Saker til behandling
16/15 Fornebubanen, status og gjennomføringsmodell
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å videreføre planleggingen av Fornebubanen og igangsette
arbeidet med et forprosjekt.
2. Fornebubanen gjennomføres etter en byggherrestyrt modell.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å videreføre planleggingen av Fornebubanen og igangsette
arbeidet med et forprosjekt.
2. Fornebubanen gjennomføres etter en byggherrestyrt modell.

17/15 Innfartsparkering i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling som
kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg for innfartsparkering, i henhold til egen
strategi på dette området. Eventuelt overskudd bør brukes på flere innfartsparkeringsplasser i
Akershus.
2. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan benytte administrasjonsgebyr på
sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. Et slikt
tilbud skal være et tillegg til et tilbud om gratis sykkelparkering.
3. 4 mill. kr til sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres i 2015 ved bruk av bevilgede midler
på programområde 7 – Kollektivtrafikktiltak (ansvar 075160).
Utvalgets behandling:
Representanten Katrine Behsert (FrP) gjenopptok alternativt forslag til punkt 1 fra
fylkesutvalget:
Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling på egne P-anlegg for
innfartsparkering.

Votering:
1. Behserts gjenopptatte forslag fikk 5 stemmer (FrP) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling punkt 1, 1. setning ble enstemmig vedtatt.
3. Fylkesutvalgets innstilling punkt 1, 2. setning ble vedtatt med 28 mot 15 stemmer (Ap +
Sp).
4. Fylkesutvalgets innstilling punktene 2-3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling som
kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg for innfartsparkering, i henhold til egen
strategi på dette området. Eventuelt overskudd bør brukes på flere innfartsparkeringsplasser
i Akershus.
2. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan benytte administrasjonsgebyr på
sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. Et slikt
tilbud skal være et tillegg til et tilbud om gratis sykkelparkering.
3. 4 mill. kr til sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres i 2015 ved bruk av bevilgede midler
på programområde 7 – Kollektivtrafikktiltak (ansvar 075160).

18/15 Samferdselsplan for Akershus 2016 - 2025.
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i
de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for samarbeid og dialog med
andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet.
Samferdselsplanen oversendes Ruter for innarbeidelse i K 2016
Forslag fra Ruth Solveig Birkeland (SV) som følger saken:
Endringsforslag til pkt.T1:
- stryke "Oslo og"
- tillegg: "med vekt på effektiv kollektivtransport både mot Oslo og på tvers i fylket"
Endringsforslag til pkt.T2:
Utvikle transportløsninger, spesielt i prioriterte vekstområder, som bidrar til mer gange og
sykling, mer kollektivreising og god by- og tettstedskvalitet.
Endringsforslag til pkt.8:
Legge til rette for et drosjetilbud som sikrer trygg og forutsigbar transport når folk trenger det.
Drosjetilbudet må ses i sammenheng med kollektivtilbudet.
Tillegg til innstillinga:
1. Kartet for den regionale areal- og transportstrukturen suppleres med heltrukken linje for
togtraseen på Hovedbanen mellom Dal St. og Eidsvoll St.

2. Stryke avsnittet foran "Innfartsparkering" side 7.
3. Tillegg side 11: "Ahus-bane og andre" settes inn i ramma mellom "Fornebubanen" og
"tiltak som..."
4. Parentesen midt på side 11: "(til AHUS vedtatt i O3)" endres til: "(Ahusbane vedtatt i
O3)"
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at forslag som ikke var tilknyttet innstillingen, men
saksdokumentene skulle innledes med; «Fylkestinget slutter seg til planen med følgende
merknader…», og fikk fylkestingets tilslutning til dette.
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptok sitt forslag fra fylkesutvalget:
Før samferdselsplan for Akershus 2016 - 2025 endelig vedtas, sendes dokumentet på høring til
regionrådene.
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tillegg til første kulepunkt på
vegne av H og Frp:
«……. det regionale samferdselssystemet, med følgende endring: Trafikkstyring kan ikke tas i
bruk uten etter grundig utredning og med politisk tilslutning. Bussens fremkommelighet må
løses gjennom utbygging av nye kollektivfelt, noe som er et viktig satsningsområde for
Akershus fylkeskommune, ikke gjennom å omdisponere veiareal avsatt til allmenn samferdsel.
Dersom det er behov for å se særskilt på enkelte strekninger, må eventuell omdisponering av
veiareal behandles politisk i hvert enkelt tilfelle».
Representanten Jan Sandal (Ap)fremmet forslag til nytt avsnitt i forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen anmodes om å sørge for at fylkestinget får en sak på hvordan en kan sikre et
minimumstilbud av kollektivtransport til alle innbyggerne i fylket. Dette skal ses i sammenheng
med hvordan en kan styrke TT-ordningen for funksjonshemmede som ikke kan reise kollektivt.
En slik sak fremmes høsten 2015.
Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) foreslo å ta inn samferdselstrategiene i vedtaket:
T1. Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som bygger opp om regional
struktur.
T2. Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling,
kollektivreiser og bykvalitet
T3. Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur
T4. Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport
T5. Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane og avlaster tettbygde
områder for unødig tungtransport
6. Videreutvikle et differensiert transporttilbud som gir mobilitet for alle
7. Ivareta trafikksikkerhet i alle deler av samferdselssystemet
8. Stimulere til bruk av kjøretøy som er energieffektive, har lave klimautslipp, og gir lite støy og
lokal luftforurensing
9. Sikre at transportsystemet er robust i avvikssituasjoner, og redusere sårbarhet for kritiske
hendelser

Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å føye til «innenfor T1…» i 2. endringsforslag, T1 i
forslag fra Birkeland som fulgte saken og gjøre dette til eget kulepunkt.
Votering:
1. Hov Eggens gjenopptatte forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
3. Birkelands endringsforslag pkt. T1 med Sollis endring ble enstemmig vedtatt.
4. Birkelands endringsforslag pkt. T2 fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
5. Samferdselsstrategiene framsatt av Salvesen, bortsett fra punkt 8 ble enstemmig vedtatt.
6. Ved alternativ votering mellom samferdselsstrategi pkt. 8 og Birkelands endringforslag,
ble Birkelands endringsforslag vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
7. Birkelands tillegg til innstillingen fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
8. H og FrPs tillegg kulepunkt 1 ble vedtatt med 22 mot 21 stemmer (Ap, V, SV, KrF +
Sp).
9. Sandals tilleggsforslag ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP)
Vedtak:
Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i
de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for samarbeid og dialog med
andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet.
Med følgende endringer:
 Trafikkstyring kan ikke tas i bruk uten etter grundig utredning og med politisk tilslutning.
Bussens fremkommelighet må løses gjennom utbygging av nye kollektivfelt, noe som er et
viktig satsningsområde for Akershus fylkeskommune, ikke gjennom å omdisponere veiareal
avsatt til allmenn samferdsel. Dersom det er behov for å se særskilt på enkelte strekninger,
må eventuell omdisponering av veiareal behandles politisk i hvert enkelt tilfelle.


Innenfor samferdselsstrategiens T1 må det legges vekt på effektiv kollektivtransport både
mot Oslo og på tvers i fylket.

Fylkesrådmannen anmodes om å sørge for at fylkestinget får en sak på hvordan en kan sikre et
minimumstilbud av kollektivtransport til alle innbyggerne i fylket. Dette skal ses i sammenheng
med hvordan en kan styrke TT-ordningen for funksjonshemmede som ikke kan reise kollektivt.
En slik sak fremmes høsten 2015.
Samferdselsplanen oversendes Ruter for innarbeidelse i K 2016
Fylkestinget slutter seg til planen med følgende samferdselsstrategi:
T1. Utvikle et helhetlig transportsystem for Oslo og Akershus som bygger opp om regional
struktur
T2. Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling,
kollektivreiser og bykvalitet
T3. Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur
T4. Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport

T5. Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane og avlaster tettbygde
områder for unødig tungtransport
6. Videreutvikle et differensiert transporttilbud som gir mobilitet for alle
7. Ivareta trafikksikkerhet i alle deler av samferdselssystemet
8. Legge til rette for et drosjetilbud som sikrer trygg og forutsigbar transport når folk trenger det.
Drosjetilbudet må ses i sammenheng med kollektivtilbudet.
9. Stimulere til bruk av kjøretøy som er energieffektive, har lave klimautslipp, og gir lite støy og
lokal luftforurensing
10. Sikre at transportsystemet er robust i avvikssituasjoner, og redusere sårbarhet for kritiske
hendelser

19/15 E 18 Retvet-Vinterbro. Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om
delfinansiering med bompenger.
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Statens Vegvesens framlagte prosjekt til utbygging av E18 i Ski kommune og Ås kommune
synes å medføre en betydelig etablering av lokale bommer i de respektive kommunene for å
hindre omkjøring. Det presenterte prosjektet fra Statens Vegvesen er ikke klargjørende i
forhold til omfanget av lokale bommer, og det er derfor vanskelig å fatte prinsippvedtak om
bruk av bompenger på bakgrunn av det fremlagte forslaget.
2. Dersom man lokalt skal kunne gi tilslutning til prinsipp om bompengeinnkreving, må
andelen av utgiftene som skal dekkes gjennom bompengeinnkreving reduseres vesentlig,
samt at Statens Vegvesen tydelig må vise hvilke bommer som foreslås satt opp på det lokale
veinettet og hva passering gjennom dem vil koste.
3. Fylkestinget ber i tillegg Statens vegvesen undersøke muligheten for en løsning hvor
bompengesatsene på E18 er av en slik størrelse at trafikklekkasjen på det omkringliggende
vegnett er akseptabel, og som gjør det unødvendig med plassering av bomstasjoner på
sidevegnettet.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til bompengeinnkreving på kun E18 under forutsetning av at
man finner en akseptabel løsning på håndteringen av trafikklekkasjen til det
omkringliggende vegnettet.
Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) gjenopptok sitt forslag fra fylkesutvalget:
E18 Retvedt – Vinterbro legges på is. I stedet brukes ressurser på et best mulig kollektivtilbud.

Votering:
1. Birkelands forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt med 36 mot 7 stemmer (FrP + SV).
Vedtak:
1. Statens Vegvesens framlagte prosjekt til utbygging av E18 i Ski kommune og Ås kommune
synes å medføre en betydelig etablering av lokale bommer i de respektive kommunene for å
hindre omkjøring. Det presenterte prosjektet fra Statens Vegvesen er ikke klargjørende i
forhold til omfanget av lokale bommer, og det er derfor vanskelig å fatte prinsippvedtak om
bruk av bompenger på bakgrunn av det fremlagte forslaget.
2. Dersom man lokalt skal kunne gi tilslutning til prinsipp om bompengeinnkreving, må
andelen av utgiftene som skal dekkes gjennom bompengeinnkreving reduseres vesentlig,
samt at Statens Vegvesen tydelig må vise hvilke bommer som foreslås satt opp på det lokale
veinettet og hva passering gjennom dem vil koste.
3. Fylkestinget ber i tillegg Statens vegvesen undersøke muligheten for en løsning hvor
bompengesatsene på E18 er av en slik størrelse at trafikklekkasjen på det omkringliggende
vegnett er akseptabel, og som gjør det unødvendig med plassering av bomstasjoner på
sidevegnettet.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til bompengeinnkreving på kun E18 under forutsetning av at
man finner en akseptabel løsning på håndteringen av trafikklekkasjen til det
omkringliggende vegnettet.

20/15 Forsøksfylke uten sams vegadministrasjon.Oppfølging av FT sak 67/14
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Det gjennomføres et treårig oppfølgingsprosjekt for investeringsprosjekter innen samferdsel
i tråd med saksframstillingen.
3. Fylkestinget ber om en orientering om prosjektets framdrift og foreløpige resultater våren
2016.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.

2. Det gjennomføres et treårig oppfølgingsprosjekt for investeringsprosjekter innen samferdsel
i tråd med saksframstillingen.
3. Fylkestinget ber om en orientering om prosjektets framdrift og foreløpige resultater våren
2016.

21/15 Prøveprosjekt sommerbåt (helgerute) til Vollen
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget ber Ruter etablere nytt helgetilbud Aker brygge – Drøbak, med anløp bl.a. i
Vollen og Slemmestad. Tilbudet etableres fra og med sommeren 2015, i utgangspunktet som
en prøveordning for to år, men med evaluering etter hver sesong.
2. Det settes av 300.000 kr til tiltaket i 2015. Finansiering skjer ved bruk av gjenstående
ubrukte midler i 2014 fra dimensjoneringsplikten. For 2016 innarbeides finansieringen i
Fylkesrådmannens forslag til budsjett.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget ber Ruter etablere nytt helgetilbud Aker brygge – Drøbak, med anløp bl.a. i
Vollen og Slemmestad. Tilbudet etableres fra og med sommeren 2015, i utgangspunktet som
en prøveordning for to år, men med evaluering etter hver sesong.
2. Det settes av 300.000 kr til tiltaket i 2015. Finansiering skjer ved bruk av gjenstående
ubrukte midler i 2014 fra dimensjoneringsplikten. For 2016 innarbeides finansieringen i
Fylkesrådmannens forslag til budsjett.

22/15 Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
Informasjonen tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å legge til innspillet fra råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevner:



Det bes om at en ved en slik samordning etablerer fleksible løsninger for kjøp av billetter for
mennesker som av ulike årsaker ikke håndterer alle teknologiske løsninger like godt.

Votering:
Hovedutvalgets innstilling med Sollis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
 Det bes om at en ved en slik samordning etablerer fleksible løsninger for kjøp av billetter for
mennesker som av ulike årsaker ikke håndterer alle teknologiske løsninger like godt.

23/15 Foranalyse - forvaltning av bompenger i Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Kontrollutvalgets innstilling:
Det gjennomføres ikke noe hovedprosjekt på nåværende tidspunkt. Den pågående omleggingen
av bompengeinnkrevingen bør avsluttes før det eventuelt gjennomføres et revisjonsprosjekt på
dette området.
Foranalysen Forvaltning av bompenger i Akershus fylkeskommune datert 05.01.2015
oversendes Akershus fylkesting til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gjennomføres ikke noe hovedprosjekt på nåværende tidspunkt. Den pågående omleggingen
av bompengeinnkrevingen bør avsluttes før det eventuelt gjennomføres et revisjonsprosjekt på
dette området.
Foranalysen Forvaltning av bompenger i Akershus fylkeskommune datert 05.01.2015
oversendes Akershus fylkesting til orientering.

24/15 Framtidige endringer for bompengeselskapene. Mulig omorgansiering av Fjellinjen
AS
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:

1. Prinsipalt støtter fylkestinget en juridisk omorganisering av Fjellinjen AS i et morselskap eid
av Oslo kommune med 60 % og av Akershus fylkeskommune med 40 %, og med to
datterselskaper, ett for hhv. utstederrollen og innkrevingsfunksjon, og ett bompengeselskap
2. Fjellinjens eiere fatter vedtak om å iverksette virksomhetene som brikkeutsteder når mer av
det formelle grunnlaget er avklart på nasjonalt nivå.
3. Omorganiseringen forutsetter ikke å få økonomiske konsekvenser, eller påføre Akershus
fylkeskommune økonomisk risiko, verken nå eller senere.
4. Omorganiseringen må ikke medføre at lavere andel av bompengeavgiften går til fysiske
trafikk-/kollektivtiltak.
5. Omorganiseringen må endelig behandles på Fjellinjens generalforsamling.
6. Fylkeskommunens representant til generalforsamlingen i Fjellinjen gis fullmakt til
subsidiært å søke et omforent vedtak med Oslo i den saken som omfatter juridisk
omorganisering av Fjellinjen AS.
Utvalgets behandling:
Rolf Lasse Lund (Ap) fratrådte behandlingen av habilitetsgrunner, fvl. § 6. Lund er
styremedlem i Fjellinjen AS.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Prinsipalt støtter fylkestinget en juridisk omorganisering av Fjellinjen AS i et morselskap eid
av Oslo kommune med 60 % og av Akershus fylkeskommune med 40 %, og med to
datterselskaper, ett for hhv. utstederrollen og innkrevingsfunksjon, og ett bompengeselskap
2. Fjellinjens eiere fatter vedtak om å iverksette virksomhetene som brikkeutsteder når mer av
det formelle grunnlaget er avklart på nasjonalt nivå.
3. Omorganiseringen forutsetter ikke å få økonomiske konsekvenser, eller påføre Akershus
fylkeskommune økonomisk risiko, verken nå eller senere.
4. Omorganiseringen må ikke medføre at lavere andel av bompengeavgiften går til fysiske
trafikk-/kollektivtiltak.
5. Omorganiseringen må endelig behandles på Fjellinjens generalforsamling.
6. Fylkeskommunens representant til generalforsamlingen i Fjellinjen gis fullmakt til
subsidiært å søke et omforent vedtak med Oslo i den saken som omfatter juridisk
omorganisering av Fjellinjen AS.

25/15 Forslag til høringsutkast på Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og
Akershus.
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Forslag til Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus legges ut til offentlig
ettersyn i begge fylkene, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 8-3 med høringsfrist på 6-8
uker.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus legges ut til offentlig
ettersyn i begge fylkene, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 8-3 med høringsfrist på 6-8
uker.

26/15 Disponering av miljøfondet i 2015-2016
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalget innstilling:
Fylkestinget disponerer Miljøfondets midler i 2015 og 2016 slik:


Tiltak og prosjekter i handlingsprogrammet for hydrogenstrategien: 34,25mill. kr



Inntil 3 mill. kr årlig til partnerskapsprosjekter innenfor følgende områder:
 Ladepunkter
 Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
 Energisparing og energiomlegging i offentlige bygninger og anlegg
 Regional medfinansiering av EU-prosjekter innenfor fylkeskommunens
miljøpolitiske satsingsområder
Midlene lyses ut samtidig som det går henvendelse til kommuner og regionråd
med invitasjon til dialog og samarbeid om prosjekter og tiltak innenfor disse
områdene.

Finansieringen av miljøfondet etter 2016 behandles i økonomiplanen 2016-19.

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget disponerer Miljøfondets midler i 2015 og 2016 slik:


Tiltak og prosjekter i handlingsprogrammet for hydrogenstrategien: 34,25mill. kr



Inntil 3 mill. kr årlig til partnerskapsprosjekter innenfor følgende områder:
 Ladepunkter
 Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
 Energisparing og energiomlegging i offentlige bygninger og anlegg
 Regional medfinansiering av EU-prosjekter innenfor fylkeskommunens
miljøpolitiske satsingsområder
Midlene lyses ut samtidig som det går henvendelse til kommuner og regionråd
med invitasjon til dialog og samarbeid om prosjekter og tiltak innenfor disse
områdene.

2. Finansieringen av miljøfondet etter 2016 behandles i økonomiplanen 2016-19.

27/15 Forskottering av vegtiltak i Frogn kommune, Dalsbakken - Glenne.
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. I henhold til vedtatte prinsipper for forskottering, godkjenner Akershus fylkeskommune
Frogn kommunes søknad om forskottering av fv. 156 Dalsbakkene-Glennekrysset, datert
8.10.2012 og 17.12.2013.
2. Godkjent forskotteringsbeløp er 11,8 mill kr, samt inntil 10 prosent kostnadsøkning, totalt
inntil 12,98 mill kr. Kostnadsoverskridelser ut over 10 pst. dekkes i sin helhet av Frogn
kommune.
3. Tilbakebetaling av forskotteringsbeløpet skjer senest i 2025 og uten kompensasjon for
prisstigning og renter.
4. Før prosjektet starter opp, inngås en avtale mellom Frogn kommune og Akershus
fylkeskommune om mva-håndteringen av prosjektet.

5. Frogn kommune er byggherre for prosjektet.
6. Det inngås en gjennomføringsavtale for prosjektet mellom Frogn kommune og Statens
vegvesen Akershus.
7. I saker hvor det forskutteres penger gis det opplysninger om hvor mye som faktisk Akershus
fylkeskommune har forskuttert

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) gjorde fylkesutvalget oppmerksom på fylkesrådmannens
endringer i innstillingen jf. epost til medlemmene 20. mars:
Nytt punkt 4:
Før prosjektet starter opp, inngås en avtale mellom Frogn kommune og Akershus
fylkeskommune om byggherreansvaret og mva-håndteringen av prosjektet.
Punkt 5 i fylkesrådmannens innstilling utgår.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling med de endringer innstillingen som fylkestinget fikk opplyst ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I henhold til vedtatte prinsipper for forskottering, godkjenner Akershus fylkeskommune
Frogn kommunes søknad om forskottering av fv. 156 Dalsbakkene-Glennekrysset, datert
8.10.2012 og 17.12.2013.
2. Godkjent forskotteringsbeløp er 11,8 mill kr, samt inntil 10 prosent kostnadsøkning, totalt
inntil 12,98 mill kr. Kostnadsoverskridelser ut over 10 pst. dekkes i sin helhet av Frogn
kommune.
3. Tilbakebetaling av forskotteringsbeløpet skjer senest i 2025 og uten kompensasjon for
prisstigning og renter.
4. Før prosjektet starter opp, inngås en avtale mellom Frogn kommune og Akershus
fylkeskommune om byggherreansvaret og mva-håndteringen av prosjektet.
5. Det inngås en gjennomføringsavtale for prosjektet mellom Frogn kommune og Statens
vegvesen Akershus.
6. I saker hvor det forskutteres penger gis det opplysninger om hvor mye som faktisk Akershus
fylkeskommune har forskuttert

28/15 Skolevalg 2015 - Rammer og retningslinjer
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for utdanning om kompetanses innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og skolene oppfordres til å
involvere elevrådene i utformingen av retningslinjer for gjennomføring av skolevalg høsten
2015.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde debattmøter
i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges frem en sak for fylkestinget høsten 2015 om evaluering av gjennomføringen av
skolevalget 2015.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) gjenopptok fylkesrådmannens opprinnelige
innstillingspunkt 1:
Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
gjennomføring av skolevalg høsten 2015.
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FrP) gjenopptok sitt forslag til nytt punkt 2:
Det avholdes valgtorg og debattmøter på alle videregående skoler.

Votering:
1. Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 1 og Ridengs gjenopptatte forslag,
ble Ridengs forslag vedtatt med 22 mot 21 stemmer (Ap, V, SV, KrF + Sp).
2. Gjelsviks forslag til nytt punkt 2 fikk 9 stemmer (FrP, 1 V, SV + Sp) og falt.
3. Hovedutvalgets innstilling punktene 2-3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
gjennomføring av skolevalg høsten 2015.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges frem en sak for fylkestinget høsten 2015 om evaluering av gjennomføringen av
skolevalget 2015.

29/15 Oppfølging av lærlingundersøkelsen
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for utdanning om kompetanses innstilling:
Som en oppfølging av Lærlingeundersøkelsen anbefaler fylkestinget at fylkesrådmannen:

-

styrker overgangen mellom Vg2 og læretid gjennom å legge til rette for tettere
oppfølging fra avgiverskolen
arrangerer samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen. Elev- og
lærlingeombudet inviteres til å bidra.
arrangerer samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
videreutvikler kursene for veiledere og instruktører, med vekt på dokumentasjon og
forebygging av mobbing
bruker resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene
gjennomfører Lærlingeundersøkelsen hvert år

Utvalgets behandling:
Representanten Jens-Petter Hagen (Ap) fremmet følgende tillegg til strekpunkt 2:
…Elev- og lærlingeombudet og aktuelle arbeidstakerorganisasjoner inviteres til å bidra.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Hagens tillegg ble vedtatt med 22 mot 21 stemmer (16 H + FrP).
Vedtak:
Som en oppfølging av Lærlingeundersøkelsen anbefaler fylkestinget at fylkesrådmannen:
-

styrker overgangen mellom Vg2 og læretid gjennom å legge til rette for tettere
oppfølging fra avgiverskolen
arrangerer samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen. Elev- og
lærlingeombudet og aktuelle arbeidstakerorganisasjoner inviteres til å bidra.
arrangerer samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
videreutvikler kursene for veiledere og instruktører, med vekt på dokumentasjon og
forebygging av mobbing
bruker resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene
gjennomfører Lærlingeundersøkelsen hvert år

30/15 Den gode akershusopplæringen i et nordisk perspektiv
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for utdanning om kompetanses innstilling:
For at den gode akershusopplæringen skal bli enda bedre, må Akershus fylkeskommune som
skoleeier bygge videre på og få enda mer kraft ut av satsingene Den gode Akershusskolen og
Yrkesfagløftet, som er igangsatt.

Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet forslag på vegne av H, FrP og KrF:
Visjonen om å bli best i Norden innebærer at det jobbes målrettet for å løfte kvalitetene i
Akershusskolen ytterligere. Profesjonalisering av ledere og lærere er et satsningsområde som
skal få økt oppmerksomhet, også utover det arbeidet som foregår i forbindelse med
Yrkesfagløftet,
Akershus fylkeskommune står overfor en betydelig utbygging av de videregående skolene i
fylket. Det gir oss som skoleeiere en svært god anledning til å samarbeide med de berørte
kommunene. Vi kan sammen bygge skoler som kan omfatte både ungdomsskoler og
videregående skoler. Slik 8–13 skoler vil innebære et tett samarbeid med kommunene, og kunne
gi et bedre tilbud samt bedre økonomi. Overgangen mellom grunnskolen og videregående skole
blir enklere og bedre tilpasset elevene.
Fylkesrådmannen bes komme tilbake med en sak til fylkestinget som konkretiserer hvordan
Yrksfagløftet og Den gode Akershusskolen kan legge til rette for at vi får den beste
videregående opplæringen i Norden. I den forbindelse avholdes det et heldags seminar for
fylkestinget den siste uken i august som belyser hvor langt dette arbeidet har kommet på
innholdssiden, med utgangspunkt i Yrkesfagløftet og Den gode Akershusskolen. Dato for denne
samlingen må berammes så raskt som mulig.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling fikk 3 stemmer (SV + Sp) og falt.
2. H, FrP og KrFs 1. og 3. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
3. H, FrP og KrFs 2. avsnitt ble vedtatt med 37 mot 6 stemmer (V, SV + Sp).
Vedtak:
Visjonen om å bli best i Norden innebærer at det jobbes målrettet for å løfte kvalitetene i
Akershusskolen ytterligere. Profesjonalisering av ledere og lærere er et satsningsområde som
skal få økt oppmerksomhet, også utover det arbeidet som foregår i forbindelse med
Yrkesfagløftet,
Akershus fylkeskommune står overfor en betydelig utbygging av de videregående skolene i
fylket. Det gir oss som skoleeiere en svært god anledning til å samarbeide med de berørte
kommunene. Vi kan sammen bygge skoler som kan omfatte både ungdomsskoler og
videregående skoler. Slik 8–13 skoler vil innebære et tett samarbeid med kommunene, og kunne
gi et bedre tilbud samt bedre økonomi. Overgangen mellom grunnskolen og videregående skole
blir enklere og bedre tilpasset elevene.
Fylkesrådmannen bes komme tilbake med en sak til fylkestinget som konkretiserer hvordan
Yrksfagløftet og Den gode Akershusskolen kan legge til rette for at vi får den beste videregående
opplæringen i Norden. I den forbindelse avholdes det et heldags seminar for fylkestinget den
siste uken i august som belyser hvor langt dette arbeidet har kommet på innholdssiden, med
utgangspunkt i Yrkesfagløftet og Den gode Akershusskolen. Dato for denne samlingen må
berammes så raskt som mulig.

31/15 Statusrapport - Arbeidet med bekjempelse av ekstremisme
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for utdanning om kompetanses innstilling:
Saken tas til orientering
Skoleeier vil i løpet av høsten 2015 fremlegge en handlingsplan for bekjempelse av voldelig
radikalisering og ekstremisme.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Skoleeier vil i løpet av høsten 2015 fremlegge en handlingsplan for bekjempelse av voldelig
radikalisering og ekstremisme.

32/15 Nye muligheter med digitale hjelpemidler i opplæringen og konsekvenser for
framtidige skolebygg
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for utdanning om kompetanses innstilling:
Saken tas til orientering og inngår som grunnlag for fylkesrådmannens strategiske arbeid for å
utnytte digitale hjelpemidler for økt læring for elevene.
Satsning på utvikling av digitale lærerressurser omfatter også lærlingearena for yrkesfaglige
programområder og voksenopplæring.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering og inngår som grunnlag for fylkesrådmannens strategiske arbeid for å
utnytte digitale hjelpemidler for økt læring for elevene.

Satsning på utvikling av digitale lærerressurser omfatter også lærlingearena for yrkesfaglige
programområder og voksenopplæring.

33/15 Valg 2015 - Forhåndsstemming på videregående skoler
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Skolene legger til rette for forhåndsstemming på de videregående skolene i samarbeid med de
kommunale valgstyrene.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skolene legger til rette for forhåndsstemming på de videregående skolene i samarbeid med de
kommunale valgstyrene.

34/15 Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Årsmelding 2014 for Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding 2014 for Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
godkjennes.

35/15 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår 2014
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar vedtaksrapport for 2. halvår 2014 til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar vedtaksrapport for 2. halvår 2014 til orientering.

Interpellasjoner
1/15 Interpellasjon fra repr. Kjell Martmann Moe om driftsvilkår for Grinimuseet
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Grini fangeleir var den største leiren for politiske fanger i Norge under 2. verdenskrig. Nær
20.000 kvinner og menn satt som fanger der i kortere eller lengre tid. Rundt fengselsbygningen
ble det reist en «brakkeby» med over 30 brakker for innkvartering, verksteder, sykesaler osv.
Grini-fangenes historie er en svært viktig del av vår nasjonale historie. Det er viktig at denne
historien blir tatt vare på og formidlet til nye generasjoner, også når tidsvitnene selv blir borte.
Det er i år 75 år siden 1940, og 70 år siden frigjøringen i 1945, og det er betimelig at spørsmålet
om Grini-museets fremtid blir reist.
Grini-museet åpnet i 1996, og holder til i den gamle kommandantboligen. Museet viser
forholdene for fangene som satt på Grini gjennom tegninger, foto, gjenstander, boksamling og
en modell av brakkeleiren. «Grini-monumentet», som er reist til minne om dem som satt på
Grini under krigen, befinner seg like i nærheten av museet.
Grini-museet driftes av Stiftelsen Grini-museet, som har som formål å bidra til drift, vedlikehold
og utvikling av museet. I dag er det åpent tre timer én dag i uken, men museet tar også i mot
grupper og skoleelever.
Kostnadene ved driften bæres i det alt vesentlige av frivilligheten. Stiftelsen arbeider i nær
forståelse med foreningen Grinimuseets Venner, som består av tidligere Grini-fanger og andre
med interesse for fangeleirens historie. Selv om det trolig vil være mulig å rekruttere nye
frivillige i tillegg til Grini-veteranene og andre tidsvitner, ligger det i sakens natur at det er
nødvendig å avklare hvordan driften kan sikres i fremtiden.
Det er fra flere hold foreslått at det offentlige overtar ansvaret for den videre driften, et ønske
som også deles av dem som drifter museet i dag. En aktuell løsning er at Akershusmuseet
overtar driften, ved at det inngås en konsolideringsavtale mellom stiftelsen Grini-museet og
Akershusmuseet.
Akershusmuseet har nylig hatt møte med stiftelsen og med Bærum kommune om dette. Dette
har vært gode og konstruktive møter, der man opplever å ha felles målsettinger. Akershusmuseet
skal også 9. april befare museet sammen med Kulturdepartementet.
Akershusmuseet er generelt positiv til å ta inn nye enheter, såfremt det tilføres midler som kan
finansiere driften og at det faglig hører inn under museets formål. Museet vurderer en
konsolidering med Grini-museet som riktig og ønskelig, dersom det økonomisk legges til rette
for faglig forsvarlig drift, og at bygningene stilles til disposisjon for museet uten av det kreves
leie. Akershusmuseet vil komme med et anslag på en mulig driftskostnad, på forespørsel fra
Bærum kommune.
Akershusmuseet mener forutsetningene for å lage et moderne museum for okkupasjonstidens
sosiale motstand er gode, og at dette kan ses i sammenheng med øvrige deler av museets

virksomhet. Det er samlet et stort og viktig materiale, men det er behov for systematisk
registrering og digitalisering av samlingene. Det er også et klart behov for å samle inn nytt
materiale, ikke minst på fotosiden. Dette vil kreve tilførsel av ressurser.
Statsbygg eier grunnen og kommandantboligen, som skal settes i stand til et service- og
administrasjonsbygg. En av de gamle brakkene ble i 2010 flyttet tilbake til området for å bli del
av museet og inngå i formidlingen av fangeleirens historie. Det er skissert en videreutvikling av
denne brakken til et moderne dokumentasjons- og formidlingsanlegg, med en anslått kostnad på
om lag 10 mill. kr. Stiftelsen har fått tilsagn fra ulike hold om støtte til om lag 40 % av denne
kostnaden. Bærum kommune ga et lån i forbindelse med tilbakeføringen av brakken.
Kommunen har gitt uttrykk for at de kan vurdere å slette dette lånet, dersom det blir del av et
spleiselag mellom kommune, fylke og stat.
Akershus fylkeskommune bidrar til museumsdriften i Akershus i form av et årlig driftstilskudd.
I 2015 utgjør dette om lag 24 mill. kr. Det alt vesentlige av dette er driftstilskudd til
Akershusmuseet. Ut fra fylkestingets vedtak om at museet i denne perioden må tilpasse sin drift
innenfor de nåværende rammer, er tilskuddet de siste årene ikke økt ut over indeksreguleringen.
Spørsmålet om eventuelt økt engasjement eller endrede prioriteringer fra fylkeskommunens side
i forbindelse med en mulig konsolidering med Grini-museet må primært avklares i forbindelse
med ØP.
I utgangspunktet er det naturlig å betrakte tilrettelegging for videre drift av Grini-museet som et
først og fremst nasjonalt ansvar. Akershus fylkeskommune vil imidlertid ha løpende dialog med
Akershusmuseet om avklaringene om Grini-museets fremtid, og fylkestinget vil bli holdt
orientert om utviklingen i denne saken og eventuelle forventninger til fylkeskommunen i den
forbindelse.

2/15 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) om biomasse, torvutvinning og
klima
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Som representanten Birkeland påpeker utgjør torv i Norge et betydelig karbonlager som i et
tusenårsperspektiv er tatt ut av kretsløpet. Norge rapporterer årlig sitt klimagassutslipp til FNs
klimakonvensjon. Her har utslipp ved torvuttak siden 1990 årlig ligget stabilt rundt 3400 tonn
CO2; i tillegg kommer betydelige CO2-utslipp på grunn av bruken av torv. Utslippsberegningen
er basert på at et 5-10 cm dypt torvuttak ved uttak utløser 10 tonn CO2 pr hektar og år.
En stor del av torvproduksjonen brukes i grøntanlegg der kompost ofte vil være et bedre
alternativ. I Akershus produserer avfallsselskapene betydelige mengder kompost som Birkeland
påpeker i sin interpellasjon.
Når det gjelder klimagassutslipp står olje- og gassektoren for 27 %, industrien for 22 % og
transport for 19 %. Fra 1990 har utslipp fra olje- og gassektoren økt med rundt 80 %, og
transportsektoren med rundt 30 %, samtidig som det er vist stor evne til å finne frem til mindre
miljøskadelig teknologi.

I Akershus er bildet forskjellig fra det nasjonale. Her stod i 2012 veitrafikken alene for rundt 70
% av klimautslippene. I tillegg kommer flytrafikken som er unntatt regional statistikk. Store
utslippskilder var også jordbruket med 10-15 % når bruk av motorredskaper inkluderes, og
oppvarming og energiforsyning med rundt 7 %. Avfallssektoren stod for 5 % av klimautslippene
i Akershus, mens industriutslipp bare utgjorde rundt 3 % av utslippene.
Ifølge Romerikes blad inneholder Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan totalt 292 000 tonn karbon og
det legges opp til en driftstid på 30 år. Ifølge avisen er myrområdet 114 hektar stort, og et 10 cm
årlig uttak vil gi utslipp på 1140 tonn CO2, eller rundt 0,06 % av utslippet i Akershus, som i
2012 lå på 1,78 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Klimautslipp på grunn av fylkets torvindustri vurderes alt i alt som en begrenset del av fylkets
utfordring. Uansett vil det være opp til den enkelte kommune gjennom sin planlegging å vurdere
sin nærings- og klimapolitikk. Regional plan for klima og energi, som er i en oppstartsfase, skal
bidra til å løse problemer som ikke lett kan løses på kommunalt nivå.
I arbeidet med planprogrammet til regional plan for klima og energi legger administrasjonen opp
til å prioritere tiltaksområder med store utslipp, som transportsektoren og byggsektoren. I tillegg
vil energiproduksjon være et aktuelt temaområde.
Det legges i planprogrammet, som er under utarbeidelse, derfor ikke opp til å trekke inn
industrisektoren spesielt. Forslag til planprogram er meldt som sak til møtet i Hovedutvalget for
plan, næring og miljø 6. mai før det sendes på høring. Det vil følgelig være god anledning til å
komme med innspill til tema og planprosess for den regionale planen i løpet av våren og
sommeren.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å oversende interpellantens forslag til
administrasjonen uten realitetsvotering og fikk fylkestingets tilslutning til dette.
Oversendelsesforslag fra Ruth Solveig Birkeland (SV):
I et klimaperspektiv er det viktig at vi bevarer – og helst øker – våre naturlige karbonlagre. Ved
rullering av Akershus sin energi- og klimaplan må derfor forvaltning av biomasse i skog og
mark, herunder biomasse i torvmyrene våre, behandles særskilt

3/15 Interpellasjon fra repr. Tonje Brenna (ap) midlertidig ansettelse
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Prop. 39 L (2014–2015) - Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til
midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) omhandler forslag til
endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven. Forslagene gjelder endringer i
arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og endringer i sosialtjenesteloven
om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av stønad til
livsopphold.

Proposisjonens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven § 14-9 omfatter forslag om en ny
generell adgang til midlertidig ansettelse (uten vilkår) for inntil tolv måneder, kombinert med
forslag om tre typer begrensninger. Det foreslås for det første en karanteneperiode på tolv
måneder for nye ansettelser på generelt grunnlag. Ved avtaleperiodens slutt vil arbeidsgiver stå
fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi grunn, eller å videreføre ansettelsen i fast
stilling, eventuelt i midlertidig ansettelse på et annet grunnlag. Dersom arbeidsforholdet
avsluttes, inntrer en karantene for de aktuelle arbeidsoppgavene. Under karantenen vil det ikke
være adgang til å inngå nye midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for utførelse av
arbeidsoppgaver av samme art.
Det foreslås også en kvotebegrensning for hvor mange arbeidstakere som kan ansettes på
generelt grunnlag. Kvoten foreslås satt til maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i
virksomheten, men det vil alltid være tillatt at minst én arbeidstaker er ansatt på det generelle
grunnlaget.
Det foreslås å forenkle ordlyden i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a, om at
midlertidig arbeidsavtale kan inngås «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg
fra det som ordinært utføres i virksomheten». Det foreslås å forenkle og tydeliggjøre
bestemmelsen uten at bestemmelsen innholdsmessig endres.
I tillegg er det i proposisjonen foreslått en rekke andre endringer i arbeidsmiljøloven § 14-9 som
det vil føre for langt å gå inn på her.
I henhold til avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som ble
kunngjort 12. mars, er partiene blitt enig om en rekke endringer av arbeidsmiljøloven utover det
som ligger i regjeringens forslag. Blant annet omfatter avtalen flere endringer knyttet til
midlertidige ansettelser, herunder følgende endringer i reglene om slike ansettelser:






«fireårsregelen» blir en treårsregel for dem som er ansatt midlertidig som vikar
(AML § 14 -9 bokstav b) og den nye generelle adgangen til midlertidig ansettelse
(AML § 14-9 bokstav f). Dette gjelder også kombinasjoner av bokstavene a, b og f.
Personer sammenhengende ansatt etter AML § 14-9 første ledd bokstav a i arbeid av
midlertidig karakter vil fortsatt ha fire år som øvre grense.
Kvoteberegninger skal rundes oppover. Det skal være anledning til å ha minst én
arbeidstager ansatt ved å anvende hjemmel til generell adgang for midlertidig
ansettelse. Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at antall midlertidige
ansatte etter AML § 14-9 første ledd bokstav f ikke overstiger 15 pst. av
arbeidstakerne i virksomheten.
Ved brudd på kvotereglene skal Arbeidstilsynet kunne gi pålegg om at antall
midlertidige ansatte på generelt vilkår skal samsvare med kvoten fastsatt i loven.

Forutsatt at de endringer av arbeidsmiljøloven § 14-9 som er foreslått av regjeringen og
samarbeidspartiene blir vedtatt, ville et prinsippvedtak om at Akershus fylkeskommune vil følge
§ 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov måtte medføre at vi til dels ville opptre lovstridig. Vi vil
selvsagt ha anledning til å la være å benytte adgangen til midlertidig ansettelse uten vilkår i
inntil tolv måneder. Jeg er imidlertid ikke enig i interpellantens syn på hvilke uheldige
konsekvenser en slik adgang vil få. Jeg viser til Prop. 39 L (2014–2015), hvor det blant annet er
fremholdt følgende:

Faste ansettelser skal være hovedregelen i et arbeidsliv som skal være preget av trygge
og anstendige arbeidsvilkår. Samtidig er det behov for å gjøre det lettere for flere å prøve
seg i arbeid. Mange sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Personer som av ulike
årsaker har redusert arbeidsevne og usikker produktivitet opplever at det kan være
vanskelig å oppnå ansettelse. En av grunnene til dette kan være at arbeidsgivere er
bekymret for kostnader ved eventuell feilansettelse og eventuell oppsigelse. Det tilsier at
det er behov for virkemidler som kan bidra til å redusere arbeidsgivernes usikkerhet ved
ansettelser. Derfor vil regjeringen legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet
gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser.
Jeg vil også vise til deler av KS´ høringssvar i brev av 24.09.14:
Etter KS´ syn et det viktig å beholde dagens hovedregel om at arbeidstaker skal tilsettes i
tidsubegrenset stilling. Den faste forpliktelsen er positiv både for arbeidsgiver og
arbeidstaker. En streng begrensning innebærer imidlertid også at arbeidsgivere i noen
grad unnlater å foreta tilsettinger i situasjoner hvor de ønsker å prøve ut arbeid/eller
arbeidstakere som det hefter usikkerhet ved. KS har i en medlemsundersøkelse fått
tilbakemelding på at nærmere 74 % av våre medlemmer mener det vil forenkle en
ansettelsesprosess dersom det åpnes adgang for å tilsette midlertidig uten begrunnelse i
inntil 12 måneder. Et stort flertall vil også vurdere å ansette flere arbeidstakere enn i dag
dersom en slik bestemmelse innføres.
KS støtter at det innføres en tidsbegrenset adgang til å ansette midlertidig uten
begrunnelse i inntil 12 måneder. KS vil fremheve at 12 måneder i størst grad vil dekke
det behovet som foreligger, og det er en mer innarbeidet periode i et arbeidsforhold i
motsetning til ni måneder, jf. bl.a. fortrinnsretten etter am § 14-2. Vi antar at en 12
måneders periode også vil være mer attraktiv for arbeidstaker. KS har grunn til å tro at
en slik utvidelse vil føre til at kommunale arbeidsgivere i noe større utstrekning vil våge
å foreta tilsettinger i situasjoner der de ellers er usikre. Dette gjelder bl.a. i forhold til
arbeidstakere som ellers faller utenfor arbeidsmarkedet og hvor kommunen ønsker å
tilby arbeidserfaring uten at dette formidles av NAV. Dette gjelder også ved
omorganisering og hvor det er usikkerhet ved fremtidig arbeidsmengde.
KS støtter at endringen må undergis begrensninger. Etter KS´ syn er det viktig at en
begrensning må være så tydelig at det er minst mulig rom for tolkningstvil. KS støtter
derfor forslaget om en karanteneperiode for samme arbeidstaker og de samme oppgavene
i inntil 12 måneder.
Fast ansettelse vil fremdeles være hovedregelen i vår arbeidsgiverpolitikk. Men jeg ønsker at
Akershus fylkeskommune i større grad enn i dag kan bidra til et inkluderende arbeidsliv med
plass for alle.

Utvalgets behandling:
Interpellantens framsatte forslag:Akershus Fylkeskommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9
i nåværende arbeidsmiljølov.

Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo følgende endringsforslag jf. Brennas framsatte
forslag:Akershus fylkeskommune vil til enhver tid følge gjeldende lovverk.

Votering:
1. Brennas forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
2. Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus fylkeskommune vil til enhver tid følge gjeldende lovverk.

Spørsmål
4/15 Interpellasjon fra repr. Morten Vollset (Sp) reglement for bruk av skolebygg
Saksprotokoll i Fylkesting - 23.03.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus trådte i kraft 15. august
2014. De fylkeskommunale virksomhetene har nå gjort seg erfaringer med praktisering av
ordningen, og fylkesrådmannen ønsker å systematisere disse erfaringene og evaluere ordningen i
løpet av våren. Det er planlagt å legge frem en sak om evalueringen for fylkestinget i juni i år. I
saken vil det bli foreslått revidering av forskriften, dersom det er behov for det.
Den nye ordningen har blant annet til hensikt å sikre at de fylkeskommunale virksomhetene ikke
utøver en praksis som er i strid med lover og forskrifter, og at fylkeskommunen ikke skal
diskvalifiseres fra retten til kompensasjon av merverdiavgift. En oppmykning av ordningen som
gir virksomhetene anledning til å stille lokaler til disposisjon for næringslivet, må vurderes opp
mot kompliserte, rettslige problemstillinger. Fylkesrådmannen vil behandle dette mer utførlig i
saksfremlegget.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ble i møte 10. mars i år informert om at skatteetaten
har lagt uforutsette føringer for beregning av vederlag (HU-sak 18/15). Fylkesrådmannen stiller
spørsmål ved skatteetatens vurderinger, og har bedt Skatt Øst om en avklaring.
Basert på tilbakemeldingen, vil utleiesatsene bli vurdert endret. Det må forutsettes at satsene
settes slik at Akershus fylkeskommune ikke diskvalifiseres fra kompensasjonsretten. Inntil
avklaringer foreligger, er virksomhetene blitt bedt om å ta kun betalt for enten renhold eller
tilsyn etter de sentralt fastsatte satsene.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtok tilleggsforslag i saken om at fylkesrådmannen
i tillegg til henvendelsen til Skatt Øst, også skal be Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og Finansdepartementet om en avklaring på skatteetatens tolkning av regelverket med sikte på å
kunne fortsette eksisterende praksis med utleie av lokaler.
Svar fra Skatt Øst og departementene må ligge til grunn for rådmannens videre anbefalinger, så
om saken kan fremmes som planlagt i juni i år, avhenger av når svar mottas.

