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24/16 Vestby kommune - Gbnr 153/26 - Revlingsåsveien 15 - Klage på
bruksendring
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget opprettholder klagen, fremmet administrativt i brev datert 03.02.2016, på Vestby
kommunes vedtak, PLM-sak 28/15, om dispensasjon for bruksendring til bolig for
Revlingåsveien 15.
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25/16 Belønningsordningen - Søknad om ekstramidler for 2016
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesutvalget tar søknaden om økte midler til Oslo og Akershus fra
belønningsordningen for 2016 til orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til sammen med Oslo å foreta nødvendige tilpasninger
ved en tildelt ramme som avviker fra søknaden.

Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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26/16 Fornebubanen - status og organisering av arbeidet med
grunneierbidrag
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesrådmannens redegjørelse for status i arbeidet med Fornebubanen tas til
orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt team med høy relevant
kompetanse til å gjennomføre forhandlinger om grunneierbidrag for baneprosjekter.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler med grunneiere om bidrag til
gjennomføring av Fornebubanen.

Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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27/16 Eierstyring - generalforsamlinger 2016
Fylkesrådmannens innstilling
1. Til å representere Akershus fylkeskommune i ordinær generalforsamling 2016 og
eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger frem til ordinær generalforsamling 2017
velges (med vararepresentant i parentes):
a. Akershus Energi AS: ………………………
(……………………..…)
(……………………..…)
b. Galleri Akershus AS: ………………………
c. Fjellinjen AS: ………………………
(……………………..…)
d. Ruter AS:
………………………
(……………………..…)
e. Vaterland Bussterminal AS: …………………… (……………………..…)
f. Vegfinans AS:
………………………
(……………………..…)
g. Arba Inkludering AS: ………………………
(……………………..…)
h. Follo Futura AS:
………………………
(……………………..…)
(……………………..…)
i. Norasondegruppen AS:………………………
j. OrbitArena AS:
………………………
(……………………..…)
k. Akershus Teknologifond AS:…………………… (……………………..…)
l. Kjeller Innovasjon AS:………………………
(……………………..…)
m. Oslotech AS:
………………………
(……………………..…)
n. Nesoddparken AS: ………………………
(……………………..…)
o. Viken Filmsenter AS:………………………
(……………………..…)
p. Høyere Yrkesfagl.Utd. AS……………………… (…………………….….)
2. Akershus fylkeskommunes representant/vararepresentant gis nødvendige fullmakter til å
treffe beslutning i de saker som generalforsamlingen evt. den ekstraordinære
generalforsamlingen har til behandling.
3. Fylkesutvalget innstiller på følgende kandidater med funksjonstid 2 år til:
a. Valgkomité Akershus Energi AS: Knut Sletta og Øyvind Michelsen.
b. Valgkomité Ruter AS: ………………………
c. Styret Fjellinjen AS: ……………………… og ……………………… med vara
………………………
d. Styret Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS: ……………………… og
……………………… Generalforsamlingen avgjør fordeling styremedlem og
varamedlem.
e. Styret Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS: ……………………… og
……………………… Generalforsamlingen avgjør fordeling styremedlem og
varamedlem.
f. Styret Vegfinans E16 Sollighøgda AS: ……………………… og
……………………… Generalforsamlingen avgjør fordeling styremedlem og
varamedlem.
g. Styret Vegfinans Oslofjordtunnelsen AS: ……………………… og
……………………… Generalforsamlingen avgjør fordeling styremedlem og
varamedlem.
4. Saker til behandling på ordinær generalforsamling som blir kjent etter FU-møte
07.03.16: Fylkesrådmannen vurderer om disse kan omfattes av den generelle fullmakten
som gis til oppnevnt representant eller fylkesordførers fullmakt iht.
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delegasjonsreglementets pkt. 1.3.2, eller om saken er av en slik karakter at den må til
ordinær politisk behandling før den kan behandles av generalforsamling.
5. Fylkesordfører gis fullmakt til å avgjøre videre behandling av saker til kontaktmøter i
Ruter og eiermøter i andre selskap, dersom det ikke er tid nok til ordinær politisk
behandling av saker til slike møter når saksliste foreligger.
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28/18 Eierstrategier 2016-2019 – aksjeselskap
Fylkesrådmannens innstilling
1. Eierstrategier for Akershus Energi AS og Galleri Akershus AS godkjennes.
2. Arbeid med eierstrategier for øvrige selskap videreføres, med sikte på politisk
behandling i løpet av 2016.
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29/16 Skogbruksstrategi for Akershus og Oslo 2016-2019
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til fylkesrådmannens
innstilling:
Følgende delmål endres;
Endret kulepunkt 1:
Alle kommuner bør vurderer i forbindelse med kommuneplanarbeidet behovet for utredning av
fornybare bygningsmaterialer i bygg og skogbasert bioenergi som varmekilde.
Endret kulepunkt 3:
Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med skogbasert bioenergi skal endres til bør øke med
20 prosent i løpet av strategiperioden.
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til
fylkesrådmannens innstilling:
Nytt punkt:
Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane, der det er
hensiktsmessig.

Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag til
fylkesrådmannens innstilling:
1. AFK skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at markaforskriften skal omfatte
en større del av skogene i Akershus.
2. AFK skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal vernes.
3. AFK støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. AFK skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres etter Forest
Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. AFK skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av NFC i samarbeid
med aktuelle miljøorganisasjoner.
Leder Eirik Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag til fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget ber om at følgende føringer innarbeides i strategien:
1. Bioenergi fra skog er omdiskutert og har i flere tilfeller et negativt karbonavtrykk i et
perspektiv på under hundre år. Det bør derfor bare stimuleres til bioenergiproduksjon som er
klimanøytral.

9

2. Det er behov for en avklaring av forholdet mellom Markaloven og skogbruksloven mht.
veibygging og utbedring. Satsingen på oppgradering av veinettet kan komme i strid med verneog friluftslivsinteressene.
3. Markberedning og gjødsling må være klimanøytral og ikke komme i konflikt med
biomangfold.
4. Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral skogbasert bioenergi skal øke
med 20 prosent i løpet av strategiperioden.
Fylkesutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan merknaden blir fulgt opp.

Votering:
 Fossums (Frp) tilleggsforslag fikk 1 stemme (Frp)og falt.
 Solums (MDG) tilleggsforslag fikk i sin helhet 2 stemmer (MDG og SV) og falt.
 Hansens (Ap) tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
 Bøes (V) tilleggsforslag pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap og Frp)
 Bøes (V) tilleggsforslag pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
 Bøes (V) tilleggsforslag pkt. 3 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
 Bøes (V) tilleggsforslag pkt. 4 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019
som et viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer,
samferdsel, utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som
byggeier.
2. Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig.
3. Bioenergi fra skog er omdiskutert og har i flere tilfeller et negativt karbonavtrykk i et
perspektiv på under hundre år. Det bør derfor bare stimuleres til bioenergiproduksjon
som er klimanøytral.
4. Det er behov for en avklaring av forholdet mellom Markaloven og skogbruksloven mht.
veibygging og utbedring. Satsingen på oppgradering av veinettet kan komme i strid med
verne- og friluftslivsinteressene.
5. Markberedning og gjødsling må være klimanøytral og ikke komme i konflikt med
biomangfold.
6. Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral skogbasert bioenergi skal
øke med 20 prosent i løpet av strategiperioden.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende forslag:
Fylkesutvalget vil be om at følgende tilleggsføringer legges til grunn for bruken av planen:
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Bioenergi fra skog er omdiskutert og har i flere tilfeller et negativt karbonavtrykk i et
perspektiv på under hundre år. Det bør derfor bare stimuleres til bioenergiproduksjon
som er klimanøytral.
 Det er behov for en avklaring av forholdet mellom Markaloven og skogbruksloven mht.
veibygging og utbedring. Satsingen på oppgradering av veinettet kan komme i strid med
verne- og friluftslivsinteressene.
 Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, gjennom å utvide
virkeområdet for markaforskriften slik at den skal omfatte en større del av skogene i
Akershus.
 Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
 Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres
etter Forest Stewardship Council/NFCsystemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
 Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av
NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
 Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig
 Markberedning og gjødsling må være klimanøytral og ikke komme i konflikt med
biomangfold.
 Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral skogbasert bioenergi skal
øke med 20 prosent i løpet av strategiperioden.
Fylkesutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan merknaden blir fulgt opp
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal
sertifiseres etter Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg
til PEFC.
5. Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard
av NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende forslag:
Nytt kulepunkt, under kap 5 (s.18)
 Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig.
Leder Solveig Schytz (V) foreslo å sende forslagene med saken til behandling i
fylkesutvalget og fikk tilslutning til det.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.
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Forslag som følger saken til fylkesutvalget:
Forslag fra Solveig Schytz (V):
Fylkesutvalget vil be om at følgende tilleggsføringer legges til grunn for bruken av planen:
 Bioenergi fra skog er omdiskutert og har i flere tilfeller et negativt karbonavtrykk i et
perspektiv på under hundre år. Det bør derfor bare stimuleres til bioenergiproduksjon
som er klimanøytral.
 Det er behov for en avklaring av forholdet mellom Markaloven og skogbruksloven mht.
veibygging og utbedring. Satsingen på oppgradering av veinettet kan komme i strid med
verne- og friluftslivsinteressene.
 Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, gjennom å utvide
virkeområdet for markaforskriften slik at den skal omfatte en større del av skogene i
Akershus.
 Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
 Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres
etter Forest Stewardship Council/NFCsystemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
 Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av
NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
 Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig
 Markberedning og gjødsling må være klimanøytral og ikke komme i konflikt med
biomangfold.
 Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral skogbasert bioenergi skal
øke med 20 prosent i løpet av strategiperioden.
Fylkesutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan merknaden blir fulgt opp
Forslag fra Kristin Antun (MDG):
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal
sertifiseres etter Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg
til PEFC.
5. AFK skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av NFC i samarbeid
med aktuelle miljøorganisasjoner.
Forslag fra Tonje Brenna (Ap)
Nytt kulepunkt, under kap 5 (s.18)
 Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Representanten Jan Gunnar Breivik (FRP) fremmet endringsforslag på vegne av FRP:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
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utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier. Følgende
delmål endres;
Endret kulepunkt 1:
Alle kommuner bør vurderer i forbindelse med kommuneplanarbeidet behovet for utredning av
fornybare bygningsmaterialer i bygg og skogbasert bioenergi som varmekilde.
Endret kulepunkt 3:
Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med skogbasert bioenergi skal endres til bør øke med
20 prosent i løpet av strategiperioden.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet tilleggsforslag på vegne av MDG:
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres
etter Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av
NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
Representanten Jens Petter Hagen (AP) foreslo at Antuns (MDG) forslag skulle følge
saken uten realitetsvotering og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Breivik (FRP) fikk 2 stemmer (FRP) og falt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.
Forslag fra MDG som følger saken:
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres
etter Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av
NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
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30/16 Akershusmuseet - valg til styrende organer 2016-19
Fylkesrådmannens innstilling
1. Til representantskapet i Stiftelsen Akershusmuseet oppnevnes følgende fem personer
med vararepresentant:
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
2. Til styret i Stiftelsen Akershusmuseet innstilles følgende seks personer:
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………………..
3. Til valgkomité i Stiftelsen Akershusmuseet oppnevnes følgende to personer:
 ……………………….…….
 ……………………….…….
4. Medlemmene i valgkomiteen tiltrer umiddelbart. Valg/oppnevninger til representantskap
og styre gjelder for inneværende fylkestingsperiode fram til museets første ordinære
representantskapsmøte i påfølgende fylkestingsperiode.
5. Akershusmuseet oppfordres til å videreføre arbeidet med å endre vedtektene, for å få en
enklere og mer formålstjenlig styringsstruktur.

Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Representanten Amund Kjernli (Ap) forespurte hovedutvalget om sin habilitet som
styremedlem i Follo museum.
Hovedutvalget fant Kjernli inhabil med 9 mot 3 stemmer (Ap).
Leder Vibeke Limi (FrP) foreslo Jan G. Breivik (FrP) som styremedlem.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Limis forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
6. Til representantskapet i Stiftelsen Akershusmuseet oppnevnes følgende fem personer
med vararepresentant:
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……………………….……., med vara ……………………….…….
……………………….……., med vara ……………………….…….
……………………….……., med vara ……………………….…….
……………………….……., med vara ……………………….…….
……………………….……., med vara ……………………….…….

7. Til styret i Stiftelsen Akershusmuseet innstilles følgende seks personer:
 Jan G. Breivik (FrP)
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………….…….
 ……………………………..
8. Til valgkomité i Stiftelsen Akershusmuseet oppnevnes følgende to personer:
 ……………………….…….
 ……………………….…….
9. Medlemmene i valgkomiteen tiltrer umiddelbart. Valg/oppnevninger til representantskap
og styre gjelder for inneværende fylkestingsperiode fram til museets første ordinære
representantskapsmøte i påfølgende fylkestingsperiode.
10. Akershusmuseet oppfordres til å videreføre arbeidet med å endre vedtektene, for å få en
enklere og mer formålstjenlig styringsstruktur.
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31/16 Valg til styrende organer - Akershus Teater 2016
Fylkesrådmannens innstilling
1. Til stiftermøtet i Stiftelsen Akershus Teater 17.3.2016 oppnevnes det to politiske
representanter og to administrative representanter. De administrative representantene
oppnevnes av fylkesrådmannen. Fylkesutvalget oppnevner følgende politiske
representanter til stiftermøtet:
1. ______________________
2.______________________
2. De oppnevnte representantene til stiftermøtet gis fullmakt til å forhandle frem
vedtektsendring for å oppnevne en felles valgkomite for hele styret sammen med
stifterne. Dette med henblikk på å få et helhetlig sammensatt styre. Endringen kan vedtas
i stiftermøtet, med sikte på endring fra 2017.
3. Til styret i Stiftelsen Akershus Teater oppnevnes én representant fra Akershus
fylkeskommune for ett år – fra 2016 til 2017. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avklare
endelig oppnevning med:
1. Tove Bratten
4. Til valgkomité for valg av fylkeskommunens to representanter til Akershus Teaters styre
oppnevnes to representanter. Oppnevningen gjelder for to år, eller inntil en eventuell
felles valgkomité er oppnevnt. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å oppnevne en av
representantene. Følgende representant oppnevnes av fylkesutvalget:
1. _________________________

Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Hovedutvalget uttrykte at forslag til representanter i punktene 1 og 4 fremmes under
fylkesutvalgets behandling av saken.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling fra Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
1. Til stiftermøtet i Stiftelsen Akershus Teater 17.3.2016 oppnevnes det to politiske
representanter og to administrative representanter. De administrative representantene
oppnevnes av fylkesrådmannen. Fylkesutvalget oppnevner følgende politiske representanter til
stiftermøtet:
1. ______________________
2.______________________
2. De oppnevnte representantene til stiftermøtet gis fullmakt til å forhandle frem vedtektsendring
for å oppnevne en felles valgkomite for hele styret sammen med stifterne. Dette med henblikk på
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å få et helhetlig sammensatt styre. Endringen kan vedtas i stiftermøtet, med sikte på endring fra
2017.
3. Til styret i Stiftelsen Akershus Teater oppnevnes én representant fra Akershus fylkeskommune
for ett år – fra 2016 til 2017. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avklare endelig oppnevning
med:
1. Tove Bratten
4. Til valgkomité for valg av fylkeskommunens to representanter til Akershus Teaters styre
oppnevnes to representanter. Oppnevningen gjelder for to år, eller inntil en eventuell felles
valgkomité er oppnevnt. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å oppnevne en av representantene.
Følgende representant oppnevnes av fylkesutvalget:
1. _________________________
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32/16 Rapport på oppfølging av vedtak fattet i fylkesutvalget i 2015
Fylkesrådmannens innstilling
Vedtaksrapporten tas til orientering.
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Saker til fylkestinget

33/16 Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2
Fylkesrådmannens innstilling
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2 tas til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Statistikken tas til orientering.

Innspill fra eldrerådet
Eldrerådet tar Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2 til orientering.

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saken tas til orientering.
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34/16 Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner
Fylkesrådmannens innstilling
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en
åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.
3. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen som
samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.
4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag
ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen i
nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses regionale
planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over
tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
8. Akershus fylkeskommune vil spesielt peke på følgende oppgaveområder i den videre
prosess:
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a. De nye regionene må få overført oppgaver fra regionapparatet og fylkesavdelingene
innen Statens vegvesen, og flere riksveger bør vurderes omklassifisert til regionale
veger. Regionene bør også få kjøpsansvaret for regionale jernbanetjenester.
b. Innenfor områdene kunst og kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv er det behov
for en endret ansvars- og oppgavedeling. Innen kulturminnevern bør riksantikvarens
direktorat- og kompetanserolle rendyrkes og størstedelen av førstelinjeoppgavene
overføres til regionalt nivå. Flere tilskuddsordninger som kulturminnefondet, regionalt
miljøprogram, utvalgte kulturlandskap, bevaringsprogrammene og midler til fredete
bygg og anlegg bør overføres til regionalt nivå.
c. En overføring av oppgaver fra IMDi til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. Regionalt nivå vil likevel bidra til at integreringen av
flyktninger og andre innvandrere skjer så effektivt som mulig gjennom de virkemidler
og tjenester som for øvrig ligger til regionene. Enkelte tilskuddsordninger som i dag
forvaltes av IMDi kan imidlertid vurderes lagt til regionene for å støtte opp under rollen
som samfunnsutvikler.
d. En overføring av oppgaver fra Bufetat til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra
til oppsplitting av fagmiljøer. En nærmere vurdering av noen av tilskuddsordningenes
betydning for rollen som samfunnsutvikler kan imidlertid være ønskelig.
e. Organisering og drift av skolehelsetjenesten innen videregående opplæring må tas opp
som en del av den pågående oppgavefordelingen.
f. Overføring av tannhelsetjenesten til kommunene har mindre betydning for
regionnivåets rolle som samfunnsutvikler, men hensynet til effektivitet og muligheten
for å opprettholde sterke fagmiljøer taler mot den foreslåtte overføringen til
kommunene.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet forslag om å oversende saken til behandling i
fylkesutvalget.
Votering:
Melgaards (H) forslag om å oversende saken til behandling i fylkesutvalget ble enstemmig
vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Saken oversendes til behandling i fylkesutvalget.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Det var 12 voterende til stede under behandlingen av denne saken.
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende forslag til ny setning først i punkt 3:
Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning for
regionreform.
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Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, første setning ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, annen setning ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP,
MDG og Sp)
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 kulepunkt 1 og 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
5. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3, kulepunkt 3 ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP,
MDG og V)
6. Schytz tilleggsforslag i punkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
7. Fylkesrådmannens innstilling punkt 4, 5, 6 og 7 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
8. Fylkesrådmannens innstilling punkt 8 fikk 6 stemmer mot 6 stemmer (Ap, FrP) og ble
vedtatt med leders dobbeltstemme.
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2.

Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en
åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.

3.

Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning for
regionreform. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å
styrke rollen som samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.

4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag
ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen i
nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses regionale
planer.
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Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over
tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
8. Akershus fylkeskommune vil spesielt peke på følgende oppgaveområder i den videre
prosess:
a. De nye regionene må få overført oppgaver fra regionapparatet og fylkesavdelingene
innen Statens vegvesen, og flere riksveger bør vurderes omklassifisert til regionale
veger. Regionene bør også få kjøpsansvaret for regionale jernbanetjenester.
b. Innenfor områdene kunst og kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv er det behov
for en endret ansvars- og oppgavedeling. Innen kulturminnevern bør riksantikvarens
direktorat- og kompetanserolle rendyrkes og størstedelen av førstelinjeoppgavene
overføres til regionalt nivå. Flere tilskuddsordninger som kulturminnefondet, regionalt
miljøprogram, utvalgte kulturlandskap, bevaringsprogrammene og midler til fredete
bygg og anlegg bør overføres til regionalt nivå.
c. En overføring av oppgaver fra IMDi til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. Regionalt nivå vil likevel bidra til at integreringen av
flyktninger og andre innvandrere skjer så effektivt som mulig gjennom de virkemidler
og tjenester som for øvrig ligger til regionene. Enkelte tilskuddsordninger som i dag
forvaltes av IMDi kan imidlertid vurderes lagt til regionene for å støtte opp under rollen
som samfunnsutvikler.
d. En overføring av oppgaver fra Bufetat til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra
til oppsplitting av fagmiljøer. En nærmere vurdering av noen av tilskuddsordningenes
betydning for rollen som samfunnsutvikler kan imidlertid være ønskelig.
e. Organisering og drift av skolehelsetjenesten innen videregående opplæring må tas opp
som en del av den pågående oppgavefordelingen.
f. Overføring av tannhelsetjenesten til kommunene har mindre betydning for
regionnivåets rolle som samfunnsutvikler, men hensynet til effektivitet og muligheten
for å opprettholde sterke fagmiljøer taler mot den foreslåtte overføringen til
kommunene.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Representanten Ole Asbjørn Næss (Sp) fremmet følgende alternative forslag:
Premisset for en regionreform må være at innbyggerne i Akershus skal få bedre tjenester og
tilbud enn de får i dag, for en minst like billig penge. Hvis reformen ikke tidlig kan presisere
konkrete innsparings- og forbedringsforslag, bør den droppes. Reformer uten tydelige
målsetninger og klare gevinster, ender gjerne opp som dyre og byråkratiserende, og som en
sløsing med politisk energi. Dette skal ikke skje med denne.

Votering:
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1. Næss’ forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punktene 1 – 7 ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FrP +
Sp).
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 8 fikk 5 stemmer (H + V) og falt.

Innspill fra Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre
en åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.
3. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen
som samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.
4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i
dag ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses
inndelingen i nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og
tilpasses regionale planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje
over tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og
tidsforløp.
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Innspill fra administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
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35/16 Regionreform - videre prosess
Fylkesrådmannens innstilling
1. I arbeidet med en regionreform kunne det vært naturlig å se Oslo og Akershus i
sammenheng. Med utgangspunkt i at Oslo foreløpig ikke har signalisert ønske om en
sammenslåing med andre fylkeskommuner utredes ikke alternativer der Oslo inngår.
2. I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer; Østfold/Akershus og
Østfold/Buskerud/Akershus. Fordeler og ulemper ved de to alternativene utredes og
vurderes opp mot dagens situasjon. Et faktagrunnlag om fylkeskommunene vil være en
del av arbeidet. Videre bør utredningen peke på hvilke beslutninger som bør være på
plass før en eventuell intensjonserklæring.
3. Basert på fylkesrådmannens utredning av alternativene legges det fram en ny sak i juni
2016 der det tas stilling til videre prosess. Fylkesrådmannen sørger for at saken sendes ut
i god tid før behandlingen, og legger til rette for en presentasjon av saken i god tid før
fylkestingsbehandlingen.
4. Dersom det i juni 2016 vedtas å arbeide videre med ett eller flere av alternativene
innrettes prosessen med sikte på å inngå en eventuell intensjonserklæring før årsskiftet
2016/2017.
5. Akershus fylkeskommune tar initiativ til at en gruppe bestående av fylkesordførere,
opposisjonsledere og fylkesrådmenn i de deltakende fylkeskommuner møtes for
gjensidig løpende informasjon i prosessen. Gruppen bør møtes minst 2 ganger før
sommeren 2016.
6. Akershus fortsetter dialogen med Oppland og Hedmark med sikte på videreutvikling av
samarbeidet. Videre utredning knyttet til eventuell sammenslåing med Oppland og
Hedmark avventer prosessen mot Østfold og Buskerud.

Innspill fra administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
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36/16 Eierstrategier 2016-2019 – foretak
Fylkesrådmannens innstilling
Eierstrategier for AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF godkjennes.
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37/16 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme i videregående opplæring - tillegg til sak FT-sak 82/15
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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38/16 29165 Asker videregående skole - byggeprogram for
inneklimatiltak
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker
videregående skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 20172020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 2017-2020
4. Prosjektet ved Asker vgs må sees i sammenheng med en kommende utredning av
samlokalisering av Asker vgs og Bleiker vgs.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU)
Saken ble tatt til orientering.
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39/16 Valg av medlemmer til Sparebankstiftelsen DnB NORs
generalforsamling 2016 – 20
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget velger 3 medlemmer:
1)……………..,
2)……………….. og
3)………………,
og 2 varamedlemmer:
1)………………. og
2)………………,
til Sparebankstiftelsen DNBs generalforsamling for perioden 2016 -20.
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40/16 Økonomiplan 2016 - 19 - oppfølging av verbalforslag
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget tar forslagene om oppfølging av verbalforslagene til orientering.
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41/16 Ny kulturplan for Akershus – høringsutkast
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget vedtar høringsutkastet til Kulturplan for Akershus 2016-2023 slik det er
vedlagt.
2. Kulturplan for Akershus 2016-2023 leges ut på offentlig høring, med høringsfrist
01.05.16.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) foreslo å utsette saken.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse anbefaler fylkestinget å utsette saken.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet forslag om at saken utsettes til det foreligger
bredere beslutningsgrunnlag.
Votering:
Melgaards (H) forslag om utsettelse av saken ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra Hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Saken utsettes til det foreligger et bredere beslutningsgrunnlag.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Møteleder Lise Hagen Rebbestad fremmer forslag om at saken utsettes til neste møte.
Votering:
Rebbestads (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Saken utsettes til neste møte.

Innspill fra eldrerådet
Utvalgets behandling:
Eldrerådet ved representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Eldrerådet ber fylkestinget om også å ivareta eldres interesser i kulturplanen. Eldre er en
voksende ressurs som skal utnyttes.
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Votering:
Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering med Aaleruds felles
tilleggsforslag og fikk Eldrerådet tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet ber fylkestinget om også å ivareta eldres interesser i kulturplanen. Eldre er en
voksende ressurs som skal utnyttes.
Kulturplanen tas for øvrig til orientering.

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Representanten Ann-Karin Pettersen (SAFO) fremmet tilleggsforslag:
Under punkt 2, satsingsområde:
2.1 Her bør FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne komme inn, inkluderende kulturliv – jfr. Artikkel 3C og 9, punkt 1 og 2 om deltakelse – selvstendige liv.

Votering:
 Forslaget fremmet av Pettersen (SAFO) ble enstemmig vedtatt.
 Innstillingen ble for øvrig tatt til orientering.

Rådets innspill:
Under punkt 2, satsingsområde:
2.1 Her bør FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne komme inn, inkluderende kulturliv – jfr. Artikkel 3C og 9, punkt 1 og 2 om deltakelse – selvstendige liv.
Innstillingen tas for øvrig til orientering.
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42/16 Akershus Kunstsenter - driftsmodell og prosjektering av et
eventuelt nybygg
Fylkesrådmannens innstilling
1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger
Akershus fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus
kunstsenter på Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen
skal gi grunnlag for et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med
bygget.
2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.
3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig
beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til
investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus
fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt
flytter.

Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
At Akershus kunstsenter fortsatt skal være et kunstsenter for hele Akershus. I det nye
kunstsenteret bør det settes av visningsplass, et eget «Galleri Akershus» for alle typer kunstnere
– der regionens kunstnere gis mulighet for å leie/disponere plass til egen utstilling.
… i tillegg foreslo Limi å stryke «eventuelt» i sakstittelen.

Votering:
1. Limis forslag om å ta ut «eventuelt» i sakstittelen fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
2. Limis tilleggsforslag fikk 6 stemmer (FrP, 2 Ap, V + Sp) og falt.
3. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus
fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på
Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag for
et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.
2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.
3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig
beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til
investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus
fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt
flytter.
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43/16 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget i 2015
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget tar rapporten til orientering.
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