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Jordbruksforhandlingene: v. landbruksdirektør Morten Ingvaldsen FMLA
o innføring - Støtteordninger, ressursrammer, fylkeskommunenes roller –
betydningen av fylkeskommunenes innspill til disse
ca 20 min



Presentasjon av Akershus bondelag, v. Odd Einar Hjortnæs, Styreleder
Akershus Bondelag
o Jordbruksbruksoppgjøret og næringspolitiske utfordringer for jordbruket i
Akershus - - hva skiller Akershus fra andre fylker, hva er utfordringer
spesielt knyttet til jordbruket i Akershus?
ca. 20 min



Klimafondet v/saksbehandler Daniel Molin

Saker til behandling
1/14 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 29.01.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene
2014 i prioritert rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien, og en større differensiering på prising av mat- og fôrkorn
2. Økning i grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive
mer miljøvennlig kornproduksjon, og å oppnå målene om økt produksjon
3. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøene på Ås, herunder
etablering av nytt innovasjonssenter.
4. For øvrig gir fylkesutvalget sin tilslutning til Fylkesrådmannens mer detaljerte
anbefalinger.
Utvalgets behandling:
Representanten Knut Auke (FrP) foreslo at saken skulle fremmes for fylkesutvalget, og
fremla samtidig følgende FrPs innspill og ba om at de fulgte saken:
 Bedre de juridiske og økonomiske rammevilkårene for bønder som ønsker å satse som
selvstendig næringsdrivende på heltid.
 Bedring av kornøkonomien, og en større differensiering på prising av mat- og fôrkorn.
 Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøene på Ås, herunder
etablering av nytt innovasjonssenter.
 Bedre skattemessige fradragsordninger for grøfting og drenering for å oppnå bedre
jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, og å
oppnå målene om økt produsksjon.
 Åpne for skattemessige avsetninger i fondsløsninger for jordbruket etter modell fra
skogbruket.
 Bedre skattemessige avskrivningsordninger for investeringer i maskiner og utstyr samt
husdyrbygg.
 Endre innretningen på støtte- /tilskuddsordningene til støtte pr produsert enhet (kg eller
liter) differensiert på produksjonstype (korn, potet, kjøtt, melk, honning etc) som et
incitament for å kunne øke produksjonsvolumet.
 Oppheve konsesjonslovens bestemmelser om boplikt for landbruks- og
skogbrukseiendommer.
 Oppheve jordlovens bestemmelser om delingsforbud.
 Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av landbruks- og skogbrukseiendom til
ordinær kapitalbeskatning.
 Oppheve kvoteordningen for melk.
 Oppheve de geografiske begrensningene og antall deltakere for deltakelse i samdrifter.
 Gjennomgang av forskrift om prisutjevningsordningen for melk, med hensyn til
fraktutjevningssats og kvotetak for private næringsaktører, for å sikre konkurransen i
næringsmarkedet.



Økt satsing på bioenergi innen landbruket gjennom bedrede støtteordninger, administrert
av Enova SF.

Votering:
1. Aukes forslag om at saken behandles i fylkesutvalget ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punktene 1-3 ble enstemmig vedtatt.
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 4 bortsett fra anbefalingspunktene 6 og 11 ble
enstemmig vedtatt.
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 4, anbefalingspunktene 6 og 11 fikk ingen stemmer
og falt.
5. FrPs innspill følger saken.

Vedtak:
Saken behandles i Fylkesutvalget.
Hovedutvalg for plan, næring og miljø fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene
2014 i prioritert rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien, og en større differensiering på prising av mat- og fôrkorn
2. Økning i grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive
mer miljøvennlig kornproduksjon, og å oppnå målene om økt produksjon
3. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøene på Ås, herunder
etablering av nytt innovasjonssenter.
4. For øvrig gir fylkesutvalget sin tilslutning til Fylkesrådmannens mer detaljerte
anbefalinger, bortsett fra punkt 6 og 11 som tas ut.
FrPs innspill følger saken:
 Bedre de juridiske og økonomiske rammevilkårene for bønder som ønsker å satse som
selvstendig næringsdrivende på heltid.
 Bedring av kornøkonomien, og en større differensiering på prising av mat- og fôrkorn.
 Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøene på Ås, herunder
etablering av nytt innovasjonssenter.
 Bedre skattemessige fradragsordninger for grøfting og drenering for å oppnå bedre
jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, og å
oppnå målene om økt produsksjon.
 Åpne for skattemessige avsetninger i fondsløsninger for jordbruket etter modell fra
skogbruket.
 Bedre skattemessige avskrivningsordninger for investeringer i maskiner og utstyr samt
husdyrbygg.
 Endre innretningen på støtte- /tilskuddsordningene til støtte pr produsert enhet (kg eller
liter) differensiert på produksjonstype (korn, potet, kjøtt, melk, honning etc) som et
incitament for å kunne øke produksjonsvolumet.
 Oppheve konsesjonslovens bestemmelser om boplikt for landbruks- og
skogbrukseiendommer.








Oppheve jordlovens bestemmelser om delingsforbud.
Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av landbruks- og skogbrukseiendom til
ordinær kapitalbeskatning.
Oppheve kvoteordningen for melk.
Oppheve de geografiske begrensningene og antall deltakere for deltakelse i samdrifter.
Gjennomgang av forskrift om prisutjevningsordningen for melk, med hensyn til
fraktutjevningssats og kvotetak for private næringsaktører, for å sikre konkurransen i
næringsmarkedet.
Økt satsing på bioenergi innen landbruket gjennom bedrede støtteordninger,
administrert av Enova SF.

2/14 Klimapolitiske føringer for miljøfondet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 29.01.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Miljøfondet skal brukes til tiltak som fører til reduksjon av direkte utslipp av klimagasser,
reduserer forbruk av energi og muliggjør en raskere overgang fra fossile til fornybare
energikilder.
2. En hovedvekt av miljøfondet skal gå til tiltak innenfor transportsektoren (ca. 60 % av
midler). Miljøfondet skal i tillegg støtte tiltak innenfor stasjonær energi (ca. 40 %).
3. Øvrige klimapolitiske føringer slik det fremgår i saken, legges til grunn for anvendelse av
Miljøfondet.
4. Med utgangspunkt i de klimapolitiske føringene innledes det dialog med regionråd,
kommuner og andre relevante aktører om mulig samarbeid. Fylkesrådmannen kommer
tilbake med en sak om resultatet av denne dialogen.
5. Miljøfondet skal på sikt knyttes opp til handlingsprogrammet for ny regional plan for klima
og energi. Kriteriene for fondet evalueres i forkant av vedtak om ny plan.

Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende endringsforslag:
1. Miljøfondet skal brukes til tiltak som fører til reduksjon av direkte utslipp av klimagasser,
reduserer forbruk av energi og muliggjør en raskere overgang fra fossile til fornybare
energikilder. (som rådmannens forslag)
Nytt punkt 2:
2. En hovedvekt av miljøfondet skal gå til tiltak innenfor transportsektoren.Miljøfondet kan også
brukes til klimatiltak innen stasjonær energi, men det forutsettes at AFK eiendom har ansvar for
enøktiltak og utfasing av fossil energi i AFKs bygningsmasse. Fordelingen og skal sees i

sammenheng med de prioriteringer som gjøres i samordnet areal- og transportplan,
hydrogenstrategien og strategi for ladepunktutbygging.
Rådmannens punkt 3 utgår
3. Med utgångspunkt i de gklimapolitiske føringene inleddes det dialog med regionråd,
kommuner og andre relevante aktører om mulig samarbeid. Fylkesrådmannen kommer tilbake
med en sak om resultatet av denne dialogen. (som rådmnnens punkt 4)
4. Miljøfondet skal på sikt knyttes opp til handlingsprogrammet fr en ny regional plan for klima
og energi. Kriteriene for forndet evalueres i forkant av vedtak om ny plan. (som rådmannens
innstilling pkt 5)
Representanten Karin Adolfsen (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1:
Miljøfondet skal gå til tiltak innenfor transportsektoren
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punktene 1, 4-5 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
3. Ved alternativ votering mellom Adolfsens endringsforslag til innstillingens punkt 2 og
Schytz’ tilsvarende forslag ble Schytz’ forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H).
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 fikk ingen stemmer og falt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Miljøfondet skal brukes til tiltak som fører til reduksjon av direkte utslipp av klimagasser,
reduserer forbruk av energi og muliggjør en raskere overgang fra fossile til fornybare
energikilder.
2. En hovedvekt av miljøfondet skal gå til tiltak innenfor transportsektoren.Miljøfondet kan
også brukes til klimatiltak innen stasjonær energi, men det forutsettes at AFK eiendom har
ansvar for enøktiltak og utfasing av fossil energi i AFKs bygningsmasse. Fordelingen og
skal sees i sammenheng med de prioriteringer som gjøres i samordnet areal- og
transportplan, hydrogenstrategien og strategi for ladepunktutbygging.
3. Med utgangspunkt i de klimapolitiske føringene innledes det dialog med regionråd,
kommuner og andre relevante aktører om mulig samarbeid. Fylkesrådmannen kommer
tilbake med en sak om resultatet av denne dialogen.
4. Miljøfondet skal på sikt knyttes opp til handlingsprogrammet for ny regional plan for klima
og energi. Kriteriene for fondet evalueres i forkant av vedtak om ny plan.

3/14 Konferansen "Regional Power for Clean Transport" - orientering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 29.01.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.

4/14 Bruk av trekonstruksjoner i fylkeskommunale bygg
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 29.01.2014
Innstilling
1. AFK eiendom FKF bes vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivtreteknologi og konkretisere eventuelle merkostnader ved valg av massivtre-teknologi for
bygg/tilbygg i kommende utbyggingssaker.
2. For øvrig tas saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende alternative forslag:
1. Ut fra AFKs gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende regional
utviklingsaktør og klimapolitisk foregangsfylke er det naturlig at AFK og AFK eiendom som en
betydelig innkjøper bidrar til økt bruk av trekonstruksjoner i sine bygninger.
2. Fylkestinget ber AFK eiendom vurdere massivtre-teknologi og andre trekonstruksjoner i alle
nybygg/påbygg. Fylkestinget ber AFK eiendom konkretisere eventuelle besparelser eller
merkostnader ved valg av massivtreteknologi eller andre trekonstruksjoner i kommende
utbyggingssaker. Miljø- og helsekvalitetene ved byggene samt innsparinger på driftskostander
skal vektlegges.
Representanten Karin Adolfsen (H) fremmet følgende forslag, nytt punkt 1:
Ut fra Akershus fylkeskommune s gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende
utviklingsaktør er det naturlig å bidra som pådriver for å avklare og tydeliggjøre mulige
mijøfordeler ved økt bruk av massivtreteknologi.

Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet nytt punkt 2 på vegne av Ap + SV:
Ut fra Akershusfylkeskommunes gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende
regional utviklingsaktør og klimapolitisk foregangsfylke er det naturlig at Akershus
fylkeskommune og AFK Eiendom FKF som en betydelig oppdragsgiver og innkjøper, bidrar til
å redusere klimabelastningen fra bygg. Dette krever at man ser på miljøpåvirkningen gjennom
byggets hele livsløp. Enkeltmaterialers produksjon, egenskaper og varighet, og spesielt
konsekvensene for byggets driftsfase hører med til slike vurderinger. Tre, betong og stål er alle
materialer som har sin naturlige plass i framtidas norske bygg. Utfordringen er å få materialene
til å virke sammen på en mest mulig miljømessig måte for å redusere energiforbruk og
miljøbelastning fra bygningsmassen som helhet.
…og nytt punkt 3 på vegne av Ap + SV:
Fylkestinget ber om en sak som redegjør for AFK Eiendom FKFs miljø- og klimamessige
utfordringer i alle nybygg/påbygg.
I saken vurderes partnerskap i Future Built.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (V).
2. Adolfsens forslag ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap, V + SV).
3. Fellesforslaget til Ap + SVs forslag nytt punkt 2 og 3 fikk 6 stemmer (Ap, V + SV) og
falt.
4. Schytz’ forslag fikk 2 stemmer (V + SV) og falt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Ut fra Akershus fylkeskommune s gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som
ledende utviklingsaktør er det naturlig å bidra som pådriver for å avklare og
tydeliggjøre mulige mijøfordeler ved økt bruk av massivtreteknologi.
2. AFK eiendom FKF bes vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivtreteknologi og konkretisere eventuelle merkostnader ved valg av massivtre-teknologi for
bygg/tilbygg i kommende utbyggingssaker.
3. For øvrig tas saken til orientering.

5/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 29.01.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Styringsdokument for mangfold 2014 – 2017 vedtas.
Utvalgets behandling:
Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende
innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte
områder.

Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for
integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med
kommunene og de aktuelle aktørene.
Dokumentet mangfold 2014 - 17 foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre
politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende
innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte
områder.
Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for
integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med
kommunene og de aktuelle aktørene.
Dokumentet mangfold 2014 - 17 foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre
politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting.

