Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 23.01.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
Fylkestingssalen
23.01.2017
15:00 – 16:30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
FRP
V
SP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Torunn Skottevik
Ina Rangønes Libak

Representerer
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ina Rangønes Libak
Medlem

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Thomas Tvedt
Øyvind Michelsen
John Arve Eide
Kristin Felde
Marianne Brynildsen
Christian Hintze-Holm
Per Kierulf
Geir Atle Mjeldheim
Kristin Ødegård
Jan Ivar Bøe
Ole Kjendlie
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, samferdsel
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Kommunikasjonsdirektør
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesadvokat
HR-direktør
Pressesjef
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær

2

Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

1/17

Ullensaker kommune - Næringsbygg Kløfta - Uttalelse til vedtak fattet i HOP

2/17

Ås kommune - Innsigelser til Ås kommuneplan 2015 - 2027 - Kommunal- og
moderniseringsdepartementets avgjørelse

3/17

Bærum kommune - områderegulering for Fossum - anmodning om frafall av
innsigelse - fornyet forslag

4/17

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 - statlig reguleringsplan - forslag til
planprogram - uttalelse til offentlig ettersyn

5/17

Strategidokument til mellomoppgjøret 2017
Orienteringsnotater

1/17

Ski kommune - Byggesak - Gbnr 132/253 - Sanderveien 23 - Påbygg av en
leilighet over garasje
Referatsaker
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1/17

Referater fra fylkeselevrådet

Fra kl. 14:00 til 15:00 var det to orienteringer:



Orientering fra Ruter AS v/ Bernt S. Karlsen om ruteomlegging i Bærum
Orientering med tittel: Klimaprofil Oslo og Akershus – Hva må vi tilpasse oss i vårt
fylke? v/ Inger Hanssen-Bauer (Norsk klimaservicesenter og Meteorologisk institutt),
Hege Hisdal (Norsk klimaservicesenter og Norges vassdrags- og energidirektorat) og
Petter Glorvigen (regionssjef, region Øst, Norges vassdrags- og energidirektorat).
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Politiske saker
1/17 Ullensaker kommune - Næringsbygg Kløfta - Uttalelse til vedtak fattet i HOP

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 23.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget påklager Ullensaker kommunes vedtak i Hovedutvalg for overordnet planlegging
den 15.11.16, sak 223/16.

Utvalgets behandling:
Representanten Lars Salvesen (KRF) forslår at saken utsettes for befaring.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

2/17 Ås kommune - Innsigelser til Ås kommuneplan 2015 - 2027 - Kommunal- og
moderniseringsdepartementets avgjørelse

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 23.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
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3/17 Bærum kommune - områderegulering for Fossum - anmodning om frafall av
innsigelse - fornyet forslag

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 23.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune foreslår at følgende bestemmelse inntas for opparbeidelse av
kollektivfeltet oKA3:
«Kollektivfelt oKA3 skal opparbeides dersom Statens Vegvesen og/eller Akershus
fylkeskommune finner det nødvendig for sikring av bussens fremkommelighet ved
regulering av delområdene B1-B12. Dersom vurderingen tilsier at opparbeidelse er
nødvendig, skal følgende rekkefølgebestemmelse inntas i detaljreguleringsplanen for
delområdet: «Kollektivfelt oKA3 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis midlertidig
brukstillatelse for første bolig i planområdet.»».
Dersom ovennevnte bestemmelse inntas i områdereguleringen for Fossum, mener
fylkesutvalget bussframkommeligheten på Fossumveien er tilfredsstillende sikret, og
frafaller innsigelsen fremmet i møte 12.12.16, sak 212/16.
2. Fylkesutvalget opprettholder vedtakspunkt 2 i sak 212/16.

Utvalgets behandling:
Votering:



Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (SV og MDG).
Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer (H og FRP).

Vedtak:
1. Bærum kommune foreslår at følgende bestemmelse inntas for opparbeidelse av
kollektivfeltet oKA3:
«Kollektivfelt oKA3 skal opparbeides dersom Statens Vegvesen og/eller Akershus
fylkeskommune finner det nødvendig for sikring av bussens fremkommelighet ved
regulering av delområdene B1-B12. Dersom vurderingen tilsier at opparbeidelse er
nødvendig, skal følgende rekkefølgebestemmelse inntas i detaljreguleringsplanen for
delområdet: «Kollektivfelt oKA3 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis midlertidig
brukstillatelse for første bolig i planområdet.»».
Dersom ovennevnte bestemmelse inntas i områdereguleringen for Fossum, mener
fylkesutvalget bussframkommeligheten på Fossumveien er tilfredsstillende sikret, og
frafaller innsigelsen fremmet i møte 12.12.16, sak 212/16.
2. Fylkesutvalget opprettholder vedtakspunkt 2 i sak 212/16.
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4/17 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 - statlig reguleringsplan - forslag til
planprogram - uttalelse til offentlig ettersyn

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 23.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener etablering av Ringeriksbanen vil bidra positivt til å nå det felles
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3,
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Samtidig mener fylkesutvalget det er viktig at det i det videre planarbeidet redegjøres
grundig for hvilke betydning trafikkering av Ringeriksbanen vil ha for annen togtrafikk i
Akershus med hensyn til kapasitet i jernbanenettet.
2. Etablering av lang jernbanetunnel vil generere et stort masseoverskudd, samtidig som
masseuttaket vil innebære store inngrep i form av anleggsveier, tverrslag, rømningsveier
m.m. i tilstøtende områder. Fylkesutvalget mener derfor det er svært viktig at det
utarbeides en helhetlig plan for massehåndteringen som en del av reguleringsarbeidet.
Ambisjonene om rask framdrift i planarbeidet må ikke skje på bekostning av et grundig
arbeid med masseforvaltningen i prosjektet.
3. Tiltaksområdet har potensial for funn av automatisk fredete kulturminner, og det vil bli
krevd arkeologiske registreringer i henhold til kulturminnelovens § 9.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet tilleggsforslag til punkt 2 på vegne av
MDG, Ap og SV:
Det må legges stor vekt på avbøtende tiltak og istandsetting knyttet til massehåndtering og
massetransport med fokus på naturmiljø, friluftsliv, trafikksikkerhet, støy- og støvtiltak.
Tanumplatået og Hornimarka innehar store verneinteresser. Konsekvenser av eventuelle
tverrslag med massehåndtering og transport i dette området må utredes. Inngrepene i området
må minimeres til et absolutt minimum. Dersom fremdrift og anleggstekniske forhold mistenkes
føre til skade på kulturmiljø og biologisk mangfold må fremdriften stanses og utredes på ny før
prosjektet kan igangsettes i området.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet tilleggsforslag på vegne av MDG og SV:
En 4-felts motorvei på denne strekningen er uheldig når vi vet at økt veikapasitet gir økt trafikk,
samtidig som vi ikke kan bygge oss ut av køproblemene i et langsiktig perspektiv. Økt
biltrafikk, som dette vil medføre, er i strid med nullvekstmålet og Klimaforliket. I lys av at veien
er planlagt gjennom områder med svært høy verneverdi, og at den trafikkmessig vil konkurrere

7

med togforbindelsen, oppfordres det til at den skal bygges på mest mulig nedskalert og skånsom
måte.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet tilleggsforslag på vegne av SV og MDG:
Akershus ber regjeringen om at det i den videre planleggingsprosessen for Ringerikesbanen
fremdeles skal planlegges flere traséalternativ, herunder Åsa-alternativet, slik at man sikrer best
mulig beslutningsgrunnlag for å realisere en rask og god jernbane og for å ta vare på viktige
naturområder.

Votering:






Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Solum (MDG) på vegne av MDG, Ap og SV fram til siste setning
ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Solum (MDG) på vegne av MDG, Ap og SV siste setning fikk 5
stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
Forslaget fremmet av Skaar (SV) fikk 3 stemmer (SV, MDG og V) og falt.
Forslaget fremmet av Solum (MDG) på vegne av MDG og SV fikk 2 stemmer (MDG og
SV) og falt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener etablering av Ringeriksbanen vil bidra positivt til å nå det felles
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om
at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Samtidig mener fylkesutvalget det er viktig at det i det videre planarbeidet redegjøres
grundig for hvilke betydning trafikkering av Ringeriksbanen vil ha for annen togtrafikk i
Akershus med hensyn til kapasitet i jernbanenettet.
2. Etablering av lang jernbanetunnel vil generere et stort masseoverskudd, samtidig som
masseuttaket vil innebære store inngrep i form av anleggsveier, tverrslag, rømningsveier
m.m. i tilstøtende områder. Fylkesutvalget mener derfor det er svært viktig at det
utarbeides en helhetlig plan for massehåndteringen som en del av reguleringsarbeidet.
Ambisjonene om rask framdrift i planarbeidet må ikke skje på bekostning av et grundig
arbeid med masseforvaltningen i prosjektet.
Det må legges stor vekt på avbøtende tiltak og istandsetting knyttet til massehåndtering
og massetransport med fokus på naturmiljø, friluftsliv, trafikksikkerhet, støy- og
støvtiltak. Tanumplatået og Hornimarka innehar store verneinteresser. Konsekvenser av
eventuelle tverrslag med massehåndtering og transport i dette området må utredes.
Inngrepene i området må minimeres til et absolutt minimum.
3. Tiltaksområdet har potensial for funn av automatisk fredete kulturminner, og det vil bli
krevd arkeologiske registreringer i henhold til kulturminnelovens § 9.
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5/17 Strategidokument til mellomoppgjøret 2017

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 23.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune har følgende innspill til KS’ strategikonferanse 2017:
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale
potten?
Prinsipielt ønsker Akershus fylkeskommune (AFK) mest mulig lokalt handlingsrom.
Hvis forhandlingsrommet er større enn tidligere antatt, ønsker AFK at pottens størrelse
økes.
2.

Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall –
hvilke endringer?
Akershus fylkeskommune har ingen forslag til endringer av Hovedavtalen.

3.

Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har
utløp i 2017? I så fall – hvilke endringer?
Akershus fylkeskommune har følgende innspill til endringer i særavtaler som utløper i
2017:
a.
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213):
Arbeidstidsordningen for undervisningspersonalet bør erstattes av en mer rammepreget
og fleksibel avtale som er mer forenlig med dagens skoleorganisering og med moderne
undervisningsformer.
Følgende endringer anbefales:
Systemet med årsrammer erstattes av en maksimumsgrense for undervisning.
Lærerårsverket må gjenspeile den ulikhet i belastning for hver lærer som genereres av
ulike fag, ulik gruppestørrelse, ulik gruppesammensetning, ulikheter i lærerens samlede
kompetanse, ulikheter i lærerens livsfase og ulik behov for individuell tilrettelegging.
Dette kan ikke fanges opp av sentralt inngåtte lesepliktavtaler, men er elementer som
leder og arbeidstaker i fellesskap må vurdere. Etter vår vurdering bør følgende prinsipper
legges til grunn:
•
Undervisningstid har samme verdi som øvrige arbeidsoppgaver.
•
Det innføres en mer normalisert dagarbeidstid.
•
Arbeidstidsavtalen må forenkles slik at det kan frigjøres ressurser til å øke
kvaliteten på undervisningen og til pedagogisk ledelse, og dermed til økning av elevenes
læringsutbytte.
b.
Barnehageavtalen (SFS 2201):
I de ikke-pedagogiske stillingene som følger skoleåret, og hvor man ikke har anledning
til å tilby annet arbeid i arbeidsfrie perioder for lærerne, skal både stillingsstørrelse og
lønn reduseres med 11 %. Ved eventuell overtallighet vil disse medarbeiderne betraktes
som 100 % overtallig.
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Alle stillinger bør vise reell stillingsstørrelse. Det blir en mer korrekt statistikk på
heltid/deltid, medarbeiderne kan enklere kreve fortrinnsrett på små stillinger,
medarbeiderne kan med bedre begrunnelse ta annet arbeid ved siden av denne stillingen,
og det har ikke betydning for pensjonsopptjening (som det hadde tidligere). Det eneste
argumentet for å føre dette som 100 % stilling og 89 % lønn er at ved overtallighet vil
disse medarbeiderne være overtallige i 100 % stilling.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i
ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
I fjor ba Akershus fylkeskommune (AFK) partene om å se på Hovedtariffavtalens § 2.2,
som vi mener er moden for justering i tråd med utfordringene i dagens arbeidsliv. § 2.2
gir i dag kvinner og søkere med lengst ansiennitet i kommunen forrang ved tilsetting ved
ellers like kvalifikasjoner. Vi mener fremdeles at en endring i prioriteringene i §2.2, vil
kunne medvirke til at det blir enklere å tilby fast tilsetting til personer som ellers vil stå
utenfor for arbeidslivet.
Som IA-bedrift har AFK som mål å ansette en person med nedsatt funksjonsevne på
arbeidspraksis fra NAV i alle våre virksomheter. I enkelte tilfeller, der vi har en ledig
stilling og kandidaten har nødvendige kvalifikasjoner, har det vært ønskelig å tilsette
kandidaten fast. AFK har vært i dialog med KS for å finne ut hvordan vi kan få dette til
på tross av et regelverk som pålegger oss å tilsette den best kvalifiserte arbeidstakeren.
Vi har konkludert med at vi i en prøveperiode vil benytte positiv særbehandling iht. § 7 i
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for å kunne tilsette tiltakskandidater fast, uten å
gå veien om utlysning.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
NAV må samarbeide tett med kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med
kandidater som skal ut i arbeidspraksis, tilby faste kontaktpersoner og støtte tiltakshaver
i praksisperioden, ved igangsetting, underveis og ved avslutning av tiltaket. Der det er
nødvendig å benytte virkemidler, skal NAV orientere tiltakshaver om de muligheter som
finnes. Ved å yte god service vil NAV oppnå tillit og større mulighet for å få ut flere
kandidater.

Utvalgets behandling:
Votering:




Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (MDG).
Fylkesrådmannens forslag punkt 3, 4 og 5 ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (SV og
MDG).

Vedtak:
Akershus fylkeskommune har følgende innspill til KS’ strategikonferanse 2017:
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1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale
potten?
Prinsipielt ønsker Akershus fylkeskommune (AFK) mest mulig lokalt handlingsrom. Hvis
forhandlingsrommet er større enn tidligere antatt, ønsker AFK at pottens størrelse økes.
2.

Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall –
hvilke endringer?
Akershus fylkeskommune har ingen forslag til endringer av Hovedavtalen.

3.

Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har
utløp i 2017? I så fall – hvilke endringer?
Akershus fylkeskommune har følgende innspill til endringer i særavtaler som utløper i
2017:
a.
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213):
Arbeidstidsordningen for undervisningspersonalet bør erstattes av en mer rammepreget
og fleksibel avtale som er mer forenlig med dagens skoleorganisering og med moderne
undervisningsformer.
Følgende endringer anbefales:
Systemet med årsrammer erstattes av en maksimumsgrense for undervisning.
Lærerårsverket må gjenspeile den ulikhet i belastning for hver lærer som genereres av
ulike fag, ulik gruppestørrelse, ulik gruppesammensetning, ulikheter i lærerens samlede
kompetanse, ulikheter i lærerens livsfase og ulik behov for individuell tilrettelegging.
Dette kan ikke fanges opp av sentralt inngåtte lesepliktavtaler, men er elementer som
leder og arbeidstaker i fellesskap må vurdere. Etter vår vurdering bør følgende
prinsipper legges til grunn:
•
Undervisningstid har samme verdi som øvrige arbeidsoppgaver.
•
Det innføres en mer normalisert dagarbeidstid.
•
Arbeidstidsavtalen må forenkles slik at det kan frigjøres ressurser til å øke
kvaliteten på undervisningen og til pedagogisk ledelse, og dermed til økning av elevenes
læringsutbytte.
b.
Barnehageavtalen (SFS 2201):
I de ikke-pedagogiske stillingene som følger skoleåret, og hvor man ikke har anledning
til å tilby annet arbeid i arbeidsfrie perioder for lærerne, skal både stillingsstørrelse og
lønn reduseres med 11 %. Ved eventuell overtallighet vil disse medarbeiderne betraktes
som 100 % overtallig.
Alle stillinger bør vise reell stillingsstørrelse. Det blir en mer korrekt statistikk på
heltid/deltid, medarbeiderne kan enklere kreve fortrinnsrett på små stillinger,
medarbeiderne kan med bedre begrunnelse ta annet arbeid ved siden av denne stillingen,
og det har ikke betydning for pensjonsopptjening (som det hadde tidligere). Det eneste
argumentet for å føre dette som 100 % stilling og 89 % lønn er at ved overtallighet vil
disse medarbeiderne være overtallige i 100 % stilling.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i
ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
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I fjor ba Akershus fylkeskommune (AFK) partene om å se på Hovedtariffavtalens § 2.2,
som vi mener er moden for justering i tråd med utfordringene i dagens arbeidsliv. § 2.2
gir i dag kvinner og søkere med lengst ansiennitet i kommunen forrang ved tilsetting ved
ellers like kvalifikasjoner. Vi mener fremdeles at en endring i prioriteringene i §2.2, vil
kunne medvirke til at det blir enklere å tilby fast tilsetting til personer som ellers vil stå
utenfor for arbeidslivet.
Som IA-bedrift har AFK som mål å ansette en person med nedsatt funksjonsevne på
arbeidspraksis fra NAV i alle våre virksomheter. I enkelte tilfeller, der vi har en ledig
stilling og kandidaten har nødvendige kvalifikasjoner, har det vært ønskelig å tilsette
kandidaten fast. AFK har vært i dialog med KS for å finne ut hvordan vi kan få dette til
på tross av et regelverk som pålegger oss å tilsette den best kvalifiserte arbeidstakeren.
Vi har konkludert med at vi i en prøveperiode vil benytte positiv særbehandling iht. § 7 i
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for å kunne tilsette tiltakskandidater fast, uten
å gå veien om utlysning.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
NAV må samarbeide tett med kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med
kandidater som skal ut i arbeidspraksis, tilby faste kontaktpersoner og støtte tiltakshaver
i praksisperioden, ved igangsetting, underveis og ved avslutning av tiltaket. Der det er
nødvendig å benytte virkemidler, skal NAV orientere tiltakshaver om de muligheter som
finnes. Ved å yte god service vil NAV oppnå tillit og større mulighet for å få ut flere
kandidater.
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Orienteringsnotater
1/17 Ski kommune - Byggesak - Gbnr 132/253 - Sanderveien 23 - Påbygg av en leilighet
over garasje

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 23.01.2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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Referatsaker
1/17 Referater fra fylkeselevrådet
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