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Politiske saker
168/15 Finansiering av infrastruktur for hydrogen
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Utbyggingen av infrastrukturen for hydrogen skal baseres på et offentlig – privat
partnerskap.
2. Akershus fylkeskommune bevilger NEL Hydrogen AS kr 5,7 mill. kr som
delfinansiering av etableringen av hydrogenstasjon i Akershus. Bevilgningen er basert på
fremlagte finansieringsplan. Avslås søknaden fra Enova finansierer fylkeskommunen
inntil 50% av de totale prosjektkostnadene, slik at fylkeskommunens totale bevilgning
kan bli inntil 14,2 mill. kr.
3. Akershus fylkeskommune bevilger HYOP AS 10,35 mill. kr som delfinansiering av
etablering av hydrogenstasjon i Bærum. Bevilgningen er basert på fremlagt
finansieringsplan. Endringer i finansieringen må godkjennes av fylkeskommunen.
4. Det igangsettes en notifiseringsprosess til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for
fylkeskommunens støtteordninger for hydrogen.
5. Bevilgningen dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (Frp) foreslår å utsette saken.
Votering:
 Limis (Frp) utsettelsesforslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
Vedtak:
1. Utbyggingen av infrastrukturen for hydrogen skal baseres på et offentlig – privat
partnerskap.
2. Akershus fylkeskommune bevilger NEL Hydrogen AS kr 5,7 mill. kr som
delfinansiering av etableringen av hydrogenstasjon i Akershus. Bevilgningen er basert på
fremlagte finansieringsplan. Avslås søknaden fra Enova finansierer fylkeskommunen
inntil 50% av de totale prosjektkostnadene, slik at fylkeskommunens totale bevilgning
kan bli inntil 14,2 mill. kr.
3. Akershus fylkeskommune bevilger HYOP AS 10,35 mill. kr som delfinansiering av
etablering av hydrogenstasjon i Bærum. Bevilgningen er basert på fremlagt
finansieringsplan. Endringer i finansieringen må godkjennes av fylkeskommunen.
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4. Det igangsettes en notifiseringsprosess til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for
fylkeskommunens støtteordninger for hydrogen.
5. Bevilgningen dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114
169/15 Ås kommune - Kommuneplan 2015 - 2027 - Offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget er i hovedsak positiv til forslaget til Ås kommuneplan, som har en
samfunnsdel som tar tak i utfordringene kommunen skal møte fremover, og har gode mål
og strategier for utviklingen av Ås kommune.
Forslaget til kommuneplanens arealdel, har en meget ekspansiv arealbruk med en
beregnet boligreserve på mer enn 11 000 boliger og en befolkningsøkning på 25 000 nye
innbyggere frem mot 2030. Planforslaget samsvarer ikke med kommuneplanens mål for
befolkningsvekst og arealbruk. Kommunen må foreta en ny helhetlig vurdering og
klarere prioritering i kommuneplanens arealdel, slik at den blir i samsvar med føringene i
kommuneplanens samfunnsdel.
2. De foreslåtte nye byggeområdene som ligger nord i kommunen på Nordby, og i ytterkant
av Ås tettsted, ligger utenfor gang- og sykkelavstand til daglige gjøremål, og er ikke i
tråd med overordnede føringer for bolig-, areal- og transportplanlegging. De bidrar til
tettstedspredning, og undergraver utbyggingsstrategien kommuneplanen legger opp til.
Enkelte av områdene ligger også i, eller i tilknytning til, kulturlandskap og kulturmiljøer
vurdert som regionalt/nasjonalt verdifulle.
Fylkesutvalget fremmer på bakgrunn av dette innsigelse til boligområdene B13 Teigen,
B14 Askehaug gård, B15 Liahøi, B16 Bekk og B17 Kaksrudbekken på Nordby, samt
boligområdene B10 Tiuråsen og B21 Rustadporten i utkanten av Ås tettsted.
3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar inn området Søråsjordet øst som
byggeområde i kommuneplanen igjen. Utbygging på dette sentrale, stasjonsnære jordet
er i tråd med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging, og
bidrar til utviklingen av mer konsentrert Ås tettsted.
I en samlet vurdering er det positivt, både for utviklingen av Ås tettsted og for
jordvernet, at mer av veksten kommer sentralt og konsentrert i stedet for at veksten tas
på nye usentrale områder og ved spredt bebyggelse i LNF-områdene.
4. De foreslåtte nye byggeområdene på Solberg ligger ca. tre kilometer fra Ski stasjon, og
for langt unna til at hensynet til kulturlandskap og jordvern bør vike. Fylkesutvalget
anbefaler derfor at områdene B18 Østre Solberg, B19 Israndveien og B20 Holstadmarka,
tas ut av planen i denne rulleringen.
5. Det foreslåtte nye byggeområdet B11 Vollskogen ligger for langt fra Ås stasjon til at
hensynet til kulturlandskap og jordvernet bør vike. Fylkesutvalget anbefaler derfor at
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området B11 Vollskogen tas ut av planen i denne rulleringen.
6. Ås kommuneplan åpner for ny spredt bebyggelse både i nye boligområder, som B10
Søndre Holstad, B13 Teigen og B22 Holteveien, og ved at det tillates et visst antall
boliger i LNF-b områder; 15 boliger i Brønnerud, 15 boliger i Kroer og 10 boliger i
Nordby krets. I tillegg har kommunen ført en liberal dispensasjonspraksis, som gir
ytterligere fradelte eiendommer i LNF-områder.
Fylkesutvalget anbefaler at Ås kommune tar ut eller begrenser området B10 Holstad, og
strammer inn på muligheten for å etablere ny spredt bebyggelse i LNF-områdene, tar ut
bestemmelsen som tillater inntil 40 nye boliger i LNF-b områder og fører en mer
restriktiv dispensasjonspraksis.
7. Fylkesutvalget oppfatter det som problematisk at kommuneplanen åpner for
transformasjon i sentrale områder før områdeplanen for Ås sentrum er vedtatt.
Utviklingen bør skje ut fra en helhetlig plan, der de ulike sentrumsområdene ses i
sammenheng, og der kulturminneverdiene er blitt vurdert. Kommunen bør sørge for at
det blir utarbeidet en kulturhistorisk analyse for sentrum, og at områdeplanen for Ås
sentrum er vedtatt før eventuelt arbeid med nye reguleringsplaner i områdene for
omforming og fornyelse settes i gang.
8. Det forskriftsfredete området Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og
de automatisk fredete middelalderkirkestedene Ås, Nordby og Kroer, skal vises på
plankartet med hensynssone d), som båndlagt etter kulturminneloven.
9. Det foreslåtte massedeponiet på Nøstvedt ligger i hensynssone for bevaring av
naturmiljø og kan være negativt for friluftsinteresser i området. Området ligger i
nedbørsfeltet til Gjersjøen og det må dokumenteres i eventuell videre planlegging at
tiltaket ikke vil påvirke drikkevannskilden.
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (Frp) fremmer forslag på vegne av Frp:
Fylkeskommunen er svært positiv til forslaget til Ås kommuneplan som har en samfunnsdel som
tar utfordringene kommunen skal møte fremover, og har gode mål og strategier for Ås. Området
Åsmåsan er svært usikkert pga. grunnforholdene, og det må ses nærmere på hvorvidt man i det
hele tatt kan bygge der.
Pkt. 2
Fylkesutvalget frafaller rådmannens innsigelser. Ås kommune består av flere tettsteder enn bare
Ås sentrum. Nordby/Togrenda er ifølge SSB Norges 130 største tettsted, Nordby/Togrenda er
således ett tettsted i seg selv og skal og må behandles som ett.
I tettstedet Nordby/Togrenda finnes skoler, butikker, bibliotek, idrettsanlegg/-hall, restauranter
osv. og derfor bør disse områdene bygges ut.
(Nordby/Togrenda har bedre dekning med offentlig kommunikasjon enn svært mange større
tettsteder. Direkte buss til Oslo hver 20/30 minutter og direkte buss til Ski hvert 15/30 minutt.)
Pkt. 3
Nordby/Togrenda anses ikke som usentralt, da busstilbudet dekker behovet for dette området.
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Pkt. 4
Fylkesutvalget anbefaler ikke at området Holstadmarka tas ut av planen. Fylkesrådmannen
synes å benytte kortere kilometere enn standard. Avstanden fra Ski stasjon til Israndveien er i
virkeligheten mindre enn 2 km.
Pkt. 5
B11 Vollskogen foreslås ikke tatt ut av planen. Fylkesrådmannen synes å ha glemt at området
ligger meget sentralt i forhold til universitetet NMBU. I en situasjon der NMBU vil bli utvidet
betydelig, vil det å regne alle avstander i forhold til Ås stasjon være en overforenkling.
Pkt. 6
Området B10 Søndre Holstad er et eksisterende boligområde som kan utvides uten å komme i
konflikt med landbruksjord.
Disse innsigelsene frafalles;
B21 Tiuråsen FU Å påpeker at å hevede at dette er 387 dekar dyrka/dyrkbar jord er åpenbart
misvisende. Området er i svært liten grad oppdyrket og består av fjell i dagen og skog.
B14 Askehaug gård. B14 påstås å være et område med «kulturlandskap med lokal verdi». Det
er stor tvil om ytterligere funn av fredede kulturminner er relevant, ettersom store deler av
området er et tidligere massedeponi. Området har utmerket kollektivtilbud, nær
skoler/barnehage og ligger inneklemt mellom to eksisterende bebygde boligområder.
B15 Liahøi. Det er ikke mulig å se området B15 fra Nordby kirke. Området ligger mindre enn
500 meter fra Nordby skole og har bussforbindelse hvert 15/30 minutt.
B16 Bekk. Området er del av gammelt hytteområde, men er i stor grad i dag bebodd. I utkant av
området er det direkte bussforbindelse til Oslo hver 20/30 minutt.
B10 Søndre Holstad. Området B10 Søndre Holstad er et eksisterende boligområde som kan
utvides uten å komme i konflikt med landbruksjord.
Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmer forslag på vegne av Ap:
1. Fylkesutvalget er i hovedsak positiv til forslaget til Ås kommuneplan, som har en
samfunnsdel som tar tak i utfordringene kommunen skal møte fremover, og har gode mål
og strategier for utviklingen av Ås kommune. Fylkesutvalget ser det som riktig å beholde
Ås-landskapets særpreg, den grønne profilen og fortetting i sentrumsnære boligområder.
Forslaget til kommuneplanens arealdel, har en meget ekspansiv arealbruk med en
beregnet boligreserve på mer enn 11 000 boliger og en befolkningsøkning på 25 000 nye
innbyggere frem mot 2030. Planforslaget samsvarer ikke med kommuneplanens mål for
befolkningsvekst og arealbruk. Fylkesutvalget har forståelse for at kommunen ønsker å
beholde framtidig valgfrihet, men mener likevel at det i planen må gjøres klarere
prioriteringer når det gjelder utbyggingsområder.
2. Fylkesutvalget anerkjenner at Ås kommune har flere enn ett tettsted med akseptabel
tilgang til kollektivtrafikk, men vil likevel peke på faren for tettsted-spredning. Enkelte
av områdene nord i kommunen ligger også i, eller i tilknytning til, kulturlandskap og
kulturmiljøer vurdert som regionalt/nasjonalt verdifulle.
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Fylkesutvalget fremmer innsigelse til B13 Teigen. Fylkesutvalget fremmer også
innsigelse til B19 Israndveien. Utbyggingen er på 22 dekar dyrket jord og vil være
negativ for landbruk og kulturlandskap.
3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar inn området Søråsjordet øst som
byggeområde i kommuneplanen igjen. Utbygging på dette sentrale, stasjonsnære jordet
er i tråd med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging, og
bidrar til utviklingen av mer konsentrert Ås tettsted.
I en samlet vurdering er det positivt, både for utviklingen av Ås tettsted og for
jordvernet, at mer av veksten kommer sentralt og konsentrert.
4. Fylkesutvalget oppfatter det som problematisk at kommuneplanen åpner
fortransformasjon i sentrale områder før områdeplanen for Ås sentrum er vedtatt.
Utviklingen bør skje ut fra en helhetlig plan, der de ulike sentrumsområdene ses i
sammenheng, og der kulturminneverdiene er blitt vurdert. Kommunen bør sørge for at
det blir utarbeidet en kulturhistorisk analyse for sentrum, og at områdeplanen for Ås
sentrum er vedtatt før eventuelt arbeid med nye reguleringsplaner i områdene for
omforming og fornyelse settes i gang.
5. Det forskriftsfredete området Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og
de automatisk fredete middelalderkirkestedene Ås, Nordby og Kroer, skal vises på
plankartet med hensynssone d), som båndlagt etter kulturminneloven.
6. Det foreslåtte massedeponiet på Nøstvedt ligger i hensynssone for bevaring av
naturmiljø og kan være negativt for friluftsinteresser i området. Området ligger i
nedbørsfeltet til Gjersjøen og det må dokumenteres i eventuell videre planlegging at
tiltaket ikke vil påvirke drikkevannskilden.
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmer forslag på vegne av SV:
Tillegg pkt.9:
FU fremmer derfor innsigelse til M1 massedeponi på Nørstvedt.
Endring i pkt.2:
Stryke B12 Rustadporten.
(Begrunnelse: sykkelavstand til tog, styrker lokale barneskoler og lokale bussruter.)
Votering:
 Forslaget fremmet av Limi (Frp) fikk 1 stemme (Frp) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, avsnitt 1 med tillegg fremmet av Ap til samme
punkt ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, avsnitt 2 frem t.o.m. «.. befolkningsvekst og
landbruk» ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Forslaget fremmet av Lund (Ap) punkt 1 avsnitt 2 f.o.m. «fylkesutvalget har
forståelse…» ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (Frp og SV).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 avsnitt 1 fikk ingen stemmer og falt.
 Forslaget fremmet av Lund (Ap) punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
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Ved votering over innsigelse mot områdene B13 og B19 ble det vedtatt å sende
innsigelse med 12 mot 1 stemme (Frp).
Ved votering over innsigelse mot områdene B16 og B17 ble det vedtatt å sende
innsigelse med 10 mot 3 stemmer (2 Ap og Frp).
Ved votering over innsigelse mot områdene B14 og B15 ble det vedtatt å sende
innsigelse med 10 mot 3 stemmer (2 Ap og Frp).
Ved votering over innsigelse mot området B21 fikk innsigelsesforslaget 1 stemme (SV)
og falt.
Forslaget om innsigelse mot området B12 fikk ingen stemmer og falt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 avsnitt 1 fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Forslaget fremmet av Lund (Ap) punkt 3, uten første avsnitt, ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 3, avsnitt 2 fra komma «i stedet for at veksten tas på
nye usentrale områder…» fikk 3 stemmer og falt (V, KRF og SV).
Fylkesrådmannens innstilling punkt 4, minus B19, fikk 4 stemmer og falt (SV, KRF, V
og Sp).
Fylkesrådmannens innstilling punkt 5 fikk ingen stemmer og falt.
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling punkt 6 og forslaget fremmet
av Lund punkt 6 ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 3 stemmer (2 Ap
og Frp).
Fylkesrådmannens innstilling punkt 7, 8 og 9 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget er i hovedsak positiv til forslaget til Ås kommuneplan, som har en
samfunnsdel som tar tak i utfordringene kommunen skal møte fremover, og har gode mål
og strategier for utviklingen av Ås kommune. Fylkesutvalget ser det som riktig å beholde
Ås-landskapets særpreg, den grønne profilen og fortetting i sentrumsnære boligområder.
Forslaget til kommuneplanens arealdel, har en meget ekspansiv arealbruk med en
beregnet boligreserve på mer enn 11 000 boliger og en befolkningsøkning på 25 000 nye
innbyggere frem mot 2030. Planforslaget samsvarer ikke med kommuneplanens mål for
befolkningsvekst og arealbruk. Fylkesutvalget har forståelse for at kommunen ønsker å
beholde framtidig valgfrihet, men mener likevel at det i planen må gjøres klarere
prioriteringer når det gjelder utbyggingsområder.
2. Fylkesutvalget anerkjenner at Ås kommune har flere enn ett tettsted med akseptabel
tilgang til kollektivtrafikk, men vil likevel peke på faren for tettsted-spredning. Enkelte av
områdene nord i kommunen ligger også i, eller i tilknytning til, kulturlandskap og
kulturmiljøer vurdert som regionalt/nasjonalt verdifulle.
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til B13 Teigen, B19 Israndveien, B16 Bekk, B17
Kaksrudbekken, B14 Askehaug gård og B15 Liahøi.
3. I en samlet vurdering er det positivt, både for utviklingen av Ås tettsted og for
jordvernet, at mer av veksten kommer sentralt og konsentrert.
4. Ås kommuneplan åpner for ny spredt bebyggelse både i nye boligområder, som B10
Søndre Holstad, B13 Teigen og B22 Holteveien, og ved at det tillates et visst antall
boliger i LNF-b områder; 15 boliger i Brønnerud, 15 boliger i Kroer og 10 boliger i
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Nordby krets. I tillegg har kommunen ført en liberal dispensasjonspraksis, som gir
ytterligere fradelte eiendommer i LNF-områder.
Fylkesutvalget anbefaler at Ås kommune tar ut eller begrenser området B10 Holstad, og
strammer inn på muligheten for å etablere ny spredt bebyggelse i LNF-områdene, tar ut
bestemmelsen som tillater inntil 40 nye boliger i LNF-b områder og fører en mer
restriktiv dispensasjonspraksis.
5. Fylkesutvalget oppfatter det som problematisk at kommuneplanen åpner for
transformasjon i sentrale områder før områdeplanen for Ås sentrum er vedtatt.
Utviklingen bør skje ut fra en helhetlig plan, der de ulike sentrumsområdene ses i
sammenheng, og der kulturminneverdiene er blitt vurdert. Kommunen bør sørge for at
det blir utarbeidet en kulturhistorisk analyse for sentrum, og at områdeplanen for Ås
sentrum er vedtatt før eventuelt arbeid med nye reguleringsplaner i områdene for
omforming og fornyelse settes i gang.
6. Det forskriftsfredete området Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og
de automatisk fredete middelalderkirkestedene Ås, Nordby og Kroer, skal vises på
plankartet med hensynssone d), som båndlagt etter kulturminneloven.
7. Det foreslåtte massedeponiet på Nøstvedt ligger i hensynssone for bevaring av
naturmiljø og kan være negativt for friluftsinteresser i området. Området ligger i
nedbørsfeltet til Gjersjøen og det må dokumenteres i eventuell videre planlegging at
tiltaket ikke vil påvirke drikkevannskilden.

170/15 Nesodden kommune - Områdeplan - Bomansvik - klage på vedtak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Klage på Nesodden kommunes vedtak opprettholdes, slik at planen blir i tråd med
Riksantikvarens vedtak av 17.01.2014.
Utvalgets behandling:
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptar alternativt forslag på vegne av Ap, Frp og
Sp fremmet i fylkesutvalget 08.06.15:
Klage på Nesodden kommunes vedtak opprettholdes ikke. Fylkesutvalget kan ikke se at
boligbyggingen vil være til sjenanse for en god ivaretakelse av kulturminnene.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Eggen (Ap)
ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, Sp og Frp).
Vedtak:
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Klage på Nesodden kommunes vedtak opprettholdes, slik at planen blir i tråd med
Riksantikvarens vedtak av 17.01.2014.

171/15 Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til reguleringsplan for Svestad marina.
Planforslaget, med vesentlig økt boligbygging på Svestad, vil innebære etablering av et nytt
usentralt tettsted i strid med føringene i Nesodden kommuneplan. Kommuneplanen prioriterer
boligbygging ved grendesenteret Fjellstrand. Utbyggingen er ikke i samsvar med de nye statlige
planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og føringene som ligger
til grunn for forslag til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Adkomsten til området via de bratte Svestadbakkene er meget krevende, både med tanke på
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Det mangler rekkefølgebestemmelser om bygging av gangog sykkelvei langs fv. 157 fra Svestad til Fjellstrand.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo å innarbeide ordet «ikke» i fylkesrådmannens innstilling,
samt føye til setningen «…, dersom det fremmes krav om rekkefølgebestemmelser om bygging
av gang- og sykkelvei langs fv. 157 fra Svestad til Fjellstrand». Avsnitt 2 og 3 i
fylkesrådmannens innstilling utgår.
Votering:
Forslaget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget fremmer ikke innsigelse til reguleringsplan for Svestad marina, dersom det
fremmes krav om rekkefølgebestemmelser om bygging av gang- og sykkelvei langs fv. 157 fra
Svestad til Fjellstrand.

172/15 Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune beslutning
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.06.2015

Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmer følgende forslag:
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Møteleder Anette Solli (H) foreslo å endre tabellen i forslaget fra Birkeland til 85% for
fylkesvaraordfører og 80 % for Hovedutvalgsleder + fylkesutvalget + gruppeleder
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling til tabellen fikk 1 stemme (V) og falt.
 Forslaget fremmet av Birkeland med endringen fremmet av Solli ble vedtatt mot 1
stemme (SV).
Fylkesutvalgets innstilling:
Økonomiske vilkår for folkevalgte i Akershus fylkeskommune vedtas som følger fra og med
konstituerende dato for kommende fylkestingsperiode:
1. Innledning
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven §42, krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av fylkestinget.
Fylkestinget i Akershus har lagt til grunn at det skal ytes godtgjøring for politisk arbeid som
står i et forsvarlig forhold til den innsats og det ansvar som påhviler de enkelte verv.
I fylkeskommunens godtgjøringsreglement har fylkestinget fastsatt fylkesordførerens
lønn. Fylkesordførerens godtgjøring utgjør til en hver tid 80 % av regjeringsmedlemmers
godtgjøring, og reguleres årlig i takt med Stortingets lønnskommisjons fastsettelse av
regjerningsmedlemmenes årgodtgjøring. De øvrige politikere får godtgjøring i form av
en prosentsats av fylkesordførerens til enhver tid fastsatte lønn. Til ledere og
medlemmer av særlig arbeidskrevende utvalg ytes en fast årlig godtgjøring, mens det for
ledere og medlemmer av øvrige utvalg utbetales godtgjøring pr.møte.
I kommuneloven § 41 er det fastsatt regler om at folkevalgte skal ytes dekning for tap i
arbeidsinntekt begrenset oppad til fastsatte maksimumsbeløp vedtatt av fylkestinget for
henholdsvis legitimerte og ulegitimerte tap i forbindelse med verv de utøver.
For hvert møte fyller den folkevalgte ut et skjema for møtegodtgjøring, reiseutgifter og
eventuell erstatning for tap i arbeidsinntekt.
Godtgjøringsreglementet er utformet slik at det i stor grad bygger på tillit til at de
folkevalgte følger fylkeskommunens etiske retningslinjer. Administrasjonen og
fylkesrevisor etablerer vanlige kontrollordninger.
2. Reglementet gjelder for:
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Reglementet gjelder for folkevalgte medlemmer i fylkestinget og andre fylkeskommunale
organer som er hjemlet i kommuneloven eller særlov og organer hvor medlemmer er oppnevnt
av eller etter fullmakt fra fylkestinget.
Ansattes representanter som er frikjøpt i mer enn 50 % stilling for å ivareta dette vervet,
godtgjøres ikke etter dette reglementet.
Reglementet gjelder ikke for administrative organer uten folkevalgte medlemmer.
3. Godtgjøringens størrelse/godtgjøringens omfang :
Fylkesordførers godtgjøring settes til 80 % av regjeringsmedlemmenes godtgjøring.
Satsen justeres årlig etter fastsettelse av Stortingets lønnskommisjon.
Prosentsatsene i tabellen refereres til fylkesordførers godtgjøring.
Funksjon
Fylkesordfører
a) Fylkesvaraordfører
b) Gruppeledere i partiene
c) Gruppeleder + fylkestings- eller
hovedutvalgsmedlem
d) Gruppeleder + fylkestings- og
fylkesutvalgsmedlem
e) Gruppeleder + fylkestingsmedlem +
fylkesutvalgsmedlem +
hovedutvalgsleder
f) Fylkestingets medlemmer
g) Fylkesutvalgets medlemmer
(omfatter også fylkesvalgstyret)
h) Medlemmer av
hovedutvalg/kontrollutvalg
i) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
j) Leder av hovedutvalg +
fylkestingsmedlem + fylkesutvalg
k) Varamedlemmer i fylkesting,
fylkesutvalg, hovedutvalgene og
kontrollutvalget
l) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
m) Medlemmer/varamedlemmer av
andre styrer, råd og utvalg

Fast årsgodtgjøring
80 % av regjeringsmedlemmers godtgjøring
85% av fylkesordfører
50%
55%

Godtgjøring pr.møte

65%

0

80%

0

3%
10%

0.33%
0.33%

3%

0.33%

30%
50%

0
0

0

0,33%

0
0

0,28
0,14%

0
0
0

a) Fylkesordfører/fylkesvaraordfører
Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesvaraordfører fastsettes av fylkestinget
Fylkesordfører arbeider med fylkeskommunale saker på heltid.
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Fylkestinget tar i begynnelsen av hver periode stilling til om vervet som fylkesvaraordfører
skal være heltids- eller deltidsverv.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører kan motta godtgjøring fra andre oppdragsgivere f.eks
styreverv i AS, stiftelser mv. For selskaper mv. helt eller delvis eid av Akershus
fylkeskommune gjelder det samme.
Dersom fylkesordfører/fylkesvaraordfører oppnevnes til verv av andre, det vil si offentlige,
private eller internasjonale organer, kan de motta godtgjøring for slike verv. Ved tvil om
godtgjøring kan mottas forelegges spørsmålet for fylkesutvalget.
Tjenestefri i 2 ukers varighet eller mer og spørsmål om godtgjøring i den forbindelse avgjøres
av fylkesutvalget
b) Gruppeledere i partiene
Gruppelederne ytes årsgodtgjøring i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg,
samt godtgjøring pr.møte i disse utvalgene.
Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg som samtidig er gruppeledere ytes imidlertid ikke
godtgjøring pr møte.
Gruppeledere mottar ikke godtgjøring når de er medlemmer av administrasjonsutvalget,
fylkesvalgstyret, yrkesopplæringsnemnda, råd for mennesker med nedsatt funskjonsevne,
eldrerådet, klagenemnda eller underutvalg og ad hoc-utvalg som tilknyttes de utvalgene de
allerede er medlemmer av.
Gruppeledere ytes imidlertid godtgjøring for verv i skoleutvalgene.
c, d, e) Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg samt utvalgsledere skal
ha en fast periodisert årsgodtgjøring iht. prosentsatsene i tabellen. Godtgjøringen utbetales
med 1/12 del pr måned, unntatt i feriemåneden da opptjente feriepenger utbetales. I tillegg ytes
godtgjøring pr møte i disse utvalgene. Ordningen skal honorere faktisk oppmøte og stimulere til
mindre forfall.
Det ytes ikke godtgjøring for ekstraordinært fylkesutvalg som avholdes på samme dag som
fylkestingsmøte. Det ytes ikke dobbel godtgjøring for personidentiske utvalg samme dag.
For medlemmer dekker godtgjøringen alle felles møter, møter i underutvalg, konferanser,
befaringer og oppdrag innenfor vedkommende utvalgs ansvars- og arbeidsområde. Dersom
enkeltmedlem oppnevnes av utvalget til arbeidskrevende tjenesteoppdrag ut over det som de
øvrige medlemmer har, ytes møtegodtgjøring etter sats pr. møte. Dette skal alltid fastsettes
gjennom vedtak.
Ev. særskilt godtgjøring må vedtas i forbindelse med oppnevningen til styrer, råd og utvalg.
Hvis det ved årets slutt viser seg at et medlem har fungert som leder i halvdelen eller mer av de
avholdte møter, tilkommer vedkommende en forholdsmessig andel av leders godtgjøring
beregnet etter antall møter.
Ved sykefravær gjelder reglene om trekk i årsgodtgjøringen i pkt. 11. Ved fravær som ikke
skyldes sykdom foretas trekk i årsgodtgjøringen i samsvar med reglene i pkt. 4.
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f) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
For leder dekker godtgjøringen alle oppdrag innenfor utvalgets arbeidsområde herunder også
deltakelse og/eller medlemsskap i faste og midlertidige underutvalg, komiteer, intervjugrupper
og andre oppdrag som er knyttet til utvalget/komiteen, samt andre oppdrag utvalget oppnevner
lederen til og oppdrag lederen selv påtar seg.
Ledere skal ikke ha godtgjøring pr.møte.
g) Varamedlemmer av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
For fungering i enkelte møter ytes møtegodtgjøring pr. møte slik tabellen angir.
For fungering i 3 kalendermåneder eller mer i sammenheng i utvalg med fast årsgodtgjøring
tilkommer vararepresentanten godtgjøring som bestemt for medlem i denne tid (forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen).
For personidentiske utvalg som i hovedsak behandler samme saker i påfølgende møter samme
dag ytes kun møtegodtgjøring i ett styre/utvalg eller råd.
h) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
Ledere av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast årsgodtgjøring ytes en godtgjøring
pr møte på 0,28% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
i) Medlemmer/varamedlemmer av øvrige styrer, råd og utvalg
Medlemmer/varamedlemmer av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast
årsgodtgjøring ytes en godtgjøring pr møte på 0,14% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
3.1 Øvre grense for godtgjøringer
Samlet godtgjøring i verv i fylkeskommunen inkludert partienes bruk av partistøtten til
enkeltmedlemmer, samt erstatning for tap i sivil arbeidsinntekt som vedkommende er oppnevnt
til av fylkeskommunen, skal ikke overstige fylkesordførerens faste fylkeskommunale
godtgjøring.
Ved sammenlikningen skal det regnes med godtgjøring både for verv som medlemmet formelt
er oppnevnt til av fylkeskommunen og verv som medlemmet er oppnevnt til på bakgrunn av
sine tillitsverv i fylkeskommunen.
Det fylkeskommunale organ som oppnevner eller foreslår medlemmet til et verv, skal også
vurdere den betydning dette kan få for medlemmets samlede godtgjøring.
4. Forfall/fravær:
Medlemmene av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det

15

foreligger gyldig forfall, jf. kommuneloven § 40 nr. 1 og fellesreglement for folkevalgte
organer i Akershus fylkeskommune punkt 5.3.
Dersom et medlem med fast årsgodtgjøring er innvilget fritak, tjenestefri fra sitt verv i minst 3
måneder i sammenheng uavhengig av evt. årsskifte, trekkes godtgjøringen forholdsmessig for
denne tid.
Trer et medlem endelig ut av vedkommende organ i valgperioden, ytes en forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen for den tid vedkommende har fungert i angjeldende kalenderår.
Den folkevalgte har plikt til å tilbakebetale for mye utbetalt godtgjøring, alternativt vil beløpet
bli trukket i senere utbetalinger.
5. Godtgjøring til ledsager:
For funksjonshemmede medlemmer i fylkesting, fylkesutvalg og andre styrer, råd og utvalg
som omfattes av dette reglementet som har behov for ledsager til møter gjelder følende:
Ledsager får dekket utgifter til reise, samt kost og eventuelt overnatting, og eventuelt tap i
inntekt etter samme regler som gjelder for fylkeskommunale tillitsvalgte.

6. Tap av arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter for stedfortreder e.l:
6.1

Hva kan det ytes erstatning for

a. For å få erstatning for tap av ordinær inntekt eller dekning av påførte utgifter må
vedkommende ha deltatt i slikt fylkeskommunalt arbeid som kvalifiserer til møtegodtgjøring
etter tabellen i punkt.3.
Folkevalgte som benytter opparbeidede ferie- og fridager til møtevirksomhet har ikke krav
på erstatning, da det ikke medfører tap i arbeidsinntekt.
b .Erstatning for tap i arbeidsinntekt ytes som hovedregel innenfor normalarbeidstiden (8-16).
Erstatningen regnes fra tidspunkt som angis i møteinnkallingen. For folkevalgte som har
avvikende arbeidstid, for eksempel skiftarbeid, turnus eller lignende, skal den avvikende tid
regnes som normalarbeidstid. Erstatning for tap utenfor vedkommendes normalarbeidstid kan
gis når tapet dokumenteres helt konkret. For selvstendig næringsdrivende som krever
erstatning for tap utenfor normalarbeidstiden forelegges erstatningskravet for fylkesordfører
til avgjørelse.
c. Utvalgsledere og medlemmer av faste utvalg tilstås erstatning etter punkt 6.1. a for ordinær
felles møtevirksomhet. Videre ytes erstatning for oppdrag ut over ordinær felles
møtevirksomhet som faller innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, når dette er
godkjent/protokollert av utvalget.
d. Folkevalgte som er hjemmearbeidende, pensjonister, studenter, mfl. vil kunne kreve
erstatning i de tilfeller de har et reelt tap i arbeidsinntekt. Tap som er vanskelig å dokumentere,
må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse. Ved tvilstilfeller forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget til avgjørelse. Erstatning ytes i tilfelle inntil maksimumssatsene i pkt. 6.2.a.
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e. Folkevalgte kan få erstattet det beløp NAV trekker fra dagpenger og arbeidsavklaringspenger som følge av arbeid som folkevalgt.
f. Folkevalgte som trenger dekning av utgifter til erstattere, vikarer, barnevakt o.l må
dokumentere faktiske utgifter til stedfortreder begrenset til vanlige satser for slikt arbeid og
innenfor takstene i punkt 6. 2.a.
6.2 Erstatningens størrelse
Det ytes erstatning for reelle tap i arbeidsinntekt eller til dekning av utgifter til stedfortreder,
vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Erstatningen beregnes i
prosentsatser av fylkesordførerens godtgjøring. Erstatningen beregnes på grunnlag av antall
timer i møte pluss reisetid begrenset oppad til følgende maksimumssatser/beløp:
a. Udokumentert inntektstap eller utgifter til stedfortreder m.v. (her fremlegges kun en
erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være).
inntil 0,0875% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid på 4 timer eller
mindre. Inntil 0,175% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid som varer
over 4 timer.
b.Dokumentert inntektstap (må dokumenteres konkret):
inntil 0,195% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid, på 4 timer eller mindre.
Inntil 0,389% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid; som varer over 4 timer.
Dersom det er tvil om det konkrete erstatningskrav skal godkjennes legges det fram for
fylkesutvalget til avgjørelse. Skriftlig begrunnelse for kravet må medfølge til fylkesutvalget.
6.3 Dokumentasjon av inntektstapet/kontroll
For å få erstatning innenfor rammen av de laveste satsene, jf. 6.2.a, må den folkevalgte første
gang det fremsettes krav i valgperioden, legge fram en bekreftelse fra arbeidsgiver om at
vedkommende blir trukket i lønn ved fravær og oppgi beløpets størrelse pr fraværstime.
Erstatning etter de høyeste satser, jf. 6.2 b, forutsettes dokumentert konkret.
Selvstendig næringsdrivende får tapt arbeidsfortjeneste dekket etter egenerklæring og inntil de
erstatningsbeløp som er fastsatt for udokumenterte tap, jf. 6.2.a. Alternativt må selvstendig
næringsdrivende dokumentere at hans/hennes øvrige inntekter står i et rimelig forhold til den
erstatning som kreves for å få erstatning inntil de høyeste satser, dvs. etter 6.2.b.
Administrasjonen etablerer vanlige kontrollordninger og fastsetter krav til dokumentasjon for
å sikre at erstatningsreglene følges.
6.4 Erstatningen utbetales til den tillitsvalgtes arbeidsgiver
I stedet for at erstatningen utbetales til den folkevalgte kan den folkevalgte om mulig avtale
med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn under fravær mot at arbeidsgiver får refusjon fra
Akershus fylkeskommune begrenset til satsene i punkt 6.2 med tillegg av feriepenger og
arbeidsgiveravgift til folketrygden. Refusjonskrav fra arbeidsgiver framsettes 2 ganger pr år,
med spesifikasjon av møtedatoer, navn på utvalg, og spesifikasjon av erstatningsbeløpene m.v.
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6.5 Bruk av skjema ved framsetting av erstatningskrav
Faktiske tap eller utgifter innenfor disse satser dekkes etter regning/utfylt skjema, for hvert
enkelt møte, fra den enkelte. Kravet skal inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet
med nødvendig dokumentasjon. Krav fremsettes snarest og senest innen 3 måneder fra
møtedato.
7. Dekning av utgifter
Til dekning av utgifter til telefon, internettilkobling, aviser m.v. i forbindelse med utførelsen
av vervet utbetales følgende:
7.1 Telefoni og internettilkobling
a. Kr. 1.000,- pr. år utbetales til
ledere og medlemmer av fylkestinget, hovedutvalgene og kontrollutvalget.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører får dekket telefoni og internettilkobling av Akershus
fylkeskommune.
7.2 Aviser
Fylkeskommunen betaler følgende abonnementer:
Fylkesutvalgets medlemmer:
Ledere av hovedutvalgene og kontrollutvalget
(dersom de ikke er medlem av fylkesutvalget)
Første vararepresentant i hvert av partiene i
Fylkesutvalget:
Fylkesordfører/fylkesvaraordfører:
Partienes gruppeledere i fylkestinget

2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser

Fylkestingets og kontrollutvalgets medlemmer: Kommunal Rapport
7. 3 Nettbrett
Medlemmer av fylkestinget og hovedutvalgene får tilbud om å lån av nettbrett.
Låneforholdet reguleres av «Utlånsavtale for nettbrett».
8. Reiseutgifter og godtgjøring på reiser
Det vises til egne retningslinjer for reisevirksomheten i Afk del I og II vedtatt 11/2-13.
Fylkeskommunale ombud får dekket reiseutgifter til og fra bosted/arbeidssted som følger av vervet
for reiser innenlands og i Norden.. Ev. reiser utenfor Norden skal være spesielt godkjent av
vedkommende utvalg.
Det godtgjøres ikke for deltakelse på kurs/konferanser/studiereiser Det kan imidlertid søkes om
erstatning for tap av arbeidsfortjeneste, eller dekning av utgifter i forbindelse med denne type
deltakelse.
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Folkevalgte som etter eget ønske innvilges deltakelse i kurs/konferanser/studiereiser ,vil få dekket
faktiske utgifter etter regning, dvs. normalt reise- og oppholdsutgifter samt dekning av
eventuell kursavgift. Tillitsvalgte som deltar på eget initiativ uten behandling i vedkommende
utvalg, ytes ingen form for erstatning eller dekning av utgifter.
Dersom vedkommende er anmodet (reell anmodning som forutsettes protokollert i utvalget) om å
delta, og reisen er godkjent av fylkesordfører, vil vedkommende også være berettiget til
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter pkt. 5.
9. Pensjon
Folkevalgte med faste periodiserte årsgodtgjøringer inkludert erstatning for tap i
arbeidsinntekt, og partienes bruk av partistøtten til enkeltmedlemmer som tilsvarer 50 % eller
mer av fylkesordførerens faste godtgjøring, har rett til pensjonsordning for folkevalgte etter
retningslinjer vedtatt av fylkestinget 25. og 26. april 1995 i sak 21/95.
Godtgjøring fra tilfeldige komiteverv o.l. regnes ikke med i beregningsgrunnlaget for pensjonsmedlemskap. Folkevalgte som på grunn av verv i fylkeskommunen får redusert
opptjeningsgrunnlag i egen pensjonsordning, kan tilbys dekning av arbeidsgiverkostnader til
opprettholdelse av medlemskap i den aktuelle tjenestepensjonsordningen, dersom representantene
ønsker det og ordningen ellers tillater en slik løsning.
Ved kostnadsdekning til egen pensjonsordning legges lønnsnivå og deltidsbrøk i fast stilling til
grunn, begrenset oppad til lønnsgrunnlag i fylkesordførerens faste godtgjøring.
10. Sykelønn og fødselspenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer (årsgodtgjøringer og godtgjøringer fra møter
i faste utvalg, råd og utvalg) som overstiger minimum halvparten av folketrygdens grunnbeløp,
har rett til å beholde godtgjøringen (sykelønn) i inntil ett år etter samme regler som gjelder for
fylkeskommunens ansatte.
Sykefravær kan meldes ved skriftlig egenmelding 4 ganger pr. år. Utover dette må sykefravær
dokumenteres ved legeerklæring. Den folkevalgte sender gjenpart av sykemelding til
Akershus fylkeskommune v/utvalgssekretariatet, Schweigaardsgt. 4, 0185 OSLO.
Sykefravær som ikke meldes i samsvar med dette, gir avkorting i godtgjøringen etter reglene i
punkt 4.
Sykelønn fra fylkeskommunen faller bort ved valgperiodens utløp eller ved fritak i perioden. Rett
til fødselspenger følger folketrygdens bestemmelser.
11. Feriepenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer ytes feriepenger. Forholdet mellom sykelønn
og feriepenger reguleres etter gjeldende bestemmelser i folketrygdloven og ferieloven.
12. Etterlønn
Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og folkevalgte med mer enn 50 % av fylkesordførers
godtgjøring kan motta etterlønn:

19



I 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste.



I 3 måneder dersom vedkommende ikke har jobb å gå tilbake til.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under første kulepunkt.
13. Starttidspunkt for utbetaling av godtgjøring til folkevalgt
Medlemmer i det nye fylkesting og fylkesutvalg ytes godtgjøring fra og med dato for konstitueringsmøtet. Fra samme dato opphører utbetaling til medlemmer av det gamle fylkesutvalg
og fylkesting. For medlemmer av øvrige utvalg, råd og utvalg skal utbetaling av godtgjøring
foretas fra og med det møtet organene er oppnevnt av fylkestinget.
14. Tidsfrist for innlevering av krav om møtegodtgjøring m.m
Som hovedregel skal skjema for møtegodtgjøring og dekning av reiseutgifter m.v. fylles ut og
leveres til utvalgssekretæren i møtet. Krav som ikke leveres i møtet, inkludert krav om erstatning
for tap av arbeidsfortjeneste skal fremsettes så raskt det lar seg gjøre.
(Krav som gjelder fra foregående år kan bli avvist av regnskapsmessige grunner.)
15. Kontrollordninger


Den folkevalgte som krever erstatning for tap av arbeidsinntekt, eller dekning av utgifter til
stedfortreder skal dokumentere dette til administrasjonen første gang krav om dette
fremsettes i en valgperiode. Ny dokumentasjon skal fremlegges fortløpende ved endringer
i inntektssituasjonen i løpet av valgperioden.



Revisjonen har mulighet for å etterprøve forvaltningen av godtgjøringsreglementet.



Administrasjonen etablerer forøvrig vanlige kontrollordninger.

16. Fortolkning/revidering av reglementet.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å fortolke og i særlige tilfeller å dispensere fra godtgjøringsreglementet.
Fylkesordfører gis fullmakt til å avgjøre de mer praktiske og skjønnsmessige spørsmål og
problemstillinger som måtte oppstå.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å revidere reglementet.

173/15 Ny kollektivløsning Nedre Romerike, videre arbeid med KVU
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
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Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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