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Innkallingen til møtet ble godkjent.
Fylkesordfører forespurte fylkestinget om de to interpellasjonene på dagsordenen kunne trekkes,
og fikk fylkestingsgruppa i Arbeiderpartiets bekreftelse på dette.

Protokollen fra møtet 14. desember 2015 ble godkjent.
Fylkesordfører Anette Solli (H) viste til protokollen fra møtet 16. november 2015, sak 91/15
«Høringsforslag til samordnet areal- og transportplan for Osloregionen». Fylkestinget vedtok
«Saken tas til orientering med de innholdsmessige endringer som framgikk av fellesforslagene.»
Formelt skulle fylkestinget fattet følgende vedtak: Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 8-4 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram
2015-2018 datert 16.06.2015, med de innholdsmessige endringer som framgikk av fellesforslagene.»
For øvrig tas følgende endringer inn:
a) Endring R9
- Endring første setning: … skal prioriteres høyt foran utbygging.
b) Endringer i kart
Side 17, 18, 20, 22, 33, 35: Toglinja fra Sandvika mot Hønefoss (Ringeriksbanen) og fra Dal til
Eidsvoll (Hovedbanen) tegnes inn med heltrukken linje.

Fylkesordfører ba fylkestinget om å endre vedtaket slik at det samsvarer med Oslo kommunes
vedtak og fikk fylkestingets tilslutning til dette.
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Saker til behandling
1/16 Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2. Idrettslinjen på Hvam vgs. og byggfag på Bjertnes opprettholdes ved skolene.
2. Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp. For å bidra til
reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til innovasjon
og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
3. Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av Bleiker og Asker videregående
skole utredes i løpet av våren 2016.
4. Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i 2016, og
dette ses i sammenheng med skoledriften.
5. Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Eksisterende
elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole. Veiledningssenteret i
Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i løpet av 2016. Sambruk med
Ski kommune vektlegges.
6. Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
7. Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i FTsak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser på
Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for
mulig avhending av Stabekk videregående skole.
8. I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående skole
på området Tårnet på Fornebu.
9. Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
10. Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til skolestart
2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og fagskole.
Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes integrert i Rud. Det
gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig avhending av Dønski
videregående skole.
11. Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
12. Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres til
skolestart i 2023.
13. Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med mål
om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Samarbeid med

Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av utbyggingen
gjennomføres i 2016.
14. Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i tråd
med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
15. Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i tråd
med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor hensynssone
knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
16. Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for Asker
og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med kommunene
vektlegges.
17. Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
18. Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan gi
grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som forsinker
prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og samarbeidspartnere,
samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge dette fram for politisk
behandling.
19. Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
20. Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med økning
på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
21. Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
22. Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene kort
redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
23. Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) gjorde oppmerksom på en feil i innstillingens punkt 3, som
følge av forutgående feil i protokollen i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. «Våren» skal
strykes. Dette sluttet fylkestinget seg til og endringen tas inn redaksjonelt.
Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) gjenopptok følgende tilleggsforslag til punkt 1:
Beholde Eidsvoll vgs. som distriktskole og beholde service- og samferdsel.
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok følgende tilleggsforslag til punkt 1:
Akershus fylkeskommune skal jobbe videre med muligheten for å opprette naturbrukslinje på
Ås videregående skole.
Representanten Gjermund Skaar (SV) gjenopptok følgende tillegg- og endringsforslag:
Tillegg til punkt 1:
Idrettsfaglinjen på Ås vgs. opprettholdes. Det utredes ved inngangen til skoleåret 2017-2018 om
tilbudet fortsatt er like populært og godt nok.
Endring til punkt 8 og 11:

En ny Fornebu skole skaleres i størrelse til elevgrunnlaget i områdene Stabekk, nedre Høvik
samt Fornebu og Snarøya. Dønski vgs. opprettholdes, det utredes hvordan skolen kan
samarbeide med Rud vgs.
Representanten Jens-Petter Hagen (Ap) gjenopptok nytt punkt 24:
Fylkestinget mener en styrkning av fagmiljøene på de ulike skolene er viktig, og derfor at det er
riktig å konsentrere en del av tilbudene på noen færre skoler. Dette må likevel ikke gå ut over
søkingen til fag som blir liggende lengre unna en del elever, enn tidligere. Fylkestinget ber
rådmannen følge spesielt med på dette etterhvert som omleggingen gjennomføres.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å oversende nytt punkt 24 og fikk forslagsstillers og
fylkestingets tilslutning til dette.
Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
2. Skaars gjenopptatte tilleggsforslag til punkt 1 fikk 1 stemme (SV) og falt.
3. Salvesens gjenopptatte tilleggsforslag punkt 1 fikk 3 stemmer (Sp + KrF) og falt.
4. Fylkesutvalgets innstilling punkt 2-7 ble enstemmig vedtatt.
5. Ved alternativ votering over Skaars endringer i innstillingens punkt 8 og 11 mot
fylkesutvalgets tilsvarende punkter, ble fylkesutvalgets innstilling vedtatt med 42 mot 1
stemme (SV).
6. Fylkesutvalgets øvrige innstilling ble enstemmig vedtatt.
7. Solums gjenopptatte forslag fikk 4 stemmer (MDG + SV) og falt.

Vedtak:
1. De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2. Idrettslinjen på Hvam vgs. og byggfag på Bjertnes opprettholdes ved skolene.
2. Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp. For å bidra til
reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til innovasjon
og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
3. Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av Bleiker og Asker videregående
skole utredes i løpet av 2016.
4. Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i 2016, og
dette ses i sammenheng med skoledriften.
5. Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Eksisterende
elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole. Veiledningssenteret i
Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i løpet av 2016. Sambruk med
Ski kommune vektlegges.
6. Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
7. Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i FTsak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser på

Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for
mulig avhending av Stabekk videregående skole.
8. I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående skole
på området Tårnet på Fornebu.
9. Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
10. Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til skolestart
2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og fagskole.
Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes integrert i Rud. Det
gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig avhending av Dønski
videregående skole.
11. Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
12. Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres til
skolestart i 2023.
13. Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med mål
om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Samarbeid med
Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av utbyggingen
gjennomføres i 2016.
14. Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i tråd
med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
15. Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i tråd
med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor hensynssone knyttet
til planlegging av framtidig Ahusbane.
16. Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med kommunene
vektlegges.
17. Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
18. Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan gi
grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som forsinker
prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og samarbeidspartnere,
samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge dette fram for politisk
behandling.
19. Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
20. Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med økning
på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
21. Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
22. Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene kort
redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
23. Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf.
Oversendelsesforslag fra Ap:

Fylkestinget mener en styrkning av fagmiljøene på de ulike skolene er viktig, og derfor at det er
riktig å konsentrere en del av tilbudene på noen færre skoler. Dette må likevel ikke gå ut over
søkingen til fag som blir liggende lengre unna en del elever, enn tidligere. Fylkestinget ber
rådmannen følge spesielt med på dette etterhvert som omleggingen gjennomføres.

2/16 Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar heftet til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar heftet til orientering.

3/16 Akershusstatistikk 3/2015 - Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar saken til orientering.

4/16 Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av
læreplass - skoleåret 2015-2016
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
«Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015-2016» vedtas slik den foreligger.

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
«Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015-2016» vedtas slik den foreligger.

5/16 Forslag til ny forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
1. Det bes om en sak som belyser hvordan flest mulig mennesker ned nedsatt funksjonsevne kan
bruke ordinær kollektivtransport i Akershus
2. Akershus fylkeskommune ber staten ta et større ansvar for transport for funksjonshemmede
med de største behovene. Dette er ikke kun et samferdselsansvar, men et ansvar som tilligger
trygdeordningen grunnstønad til transport. Det er viktig at det gjøres helhetlige individuelle
vurderinger av transportbehov og at ordningene samordnes slik at de er enkle og oversiktlige
for brukerne. Grensesnittet mellom fylkeskommunenes TT-ordning og grunnstønad som
behandles av NAV må tydeliggjøres.
3. Fylkestinget ber om å få framlagt en ny sak om tt-forskriften når ny nasjonal ordning er
avklart i juni 2016

Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) gjenopptok eldrerådets anbefalinger:
Det bes om at fylkestinget fremlegger forslag til ordninger for unge/yngre funksjonshemmede
som mister flere av sine transporttilbud. En endring av forskriften må ikke føre til isolasjon av
brukere.
Eldrerådet vil anbefale at innstillingens punkt pkt. 6 C strykes da det er aldersdiskriminerende.
Fylkesordfører foreslo å oversende forslagene, siden innstillingen besto i et
utsettelsesforslag og fikk fylkestingets tilslutning til dette.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Det bes om en sak som belyser hvordan flest mulig mennesker ned nedsatt funksjonsevne
kan bruke ordinær kollektivtransport i Akershus
2. Akershus fylkeskommune ber staten ta et større ansvar for transport for
funksjonshemmede med de største behovene. Dette er ikke kun et samferdselsansvar, men
et ansvar som tilligger trygdeordningen grunnstønad til transport. Det er viktig at det
gjøres helhetlige individuelle vurderinger av transportbehov og at ordningene
samordnes slik at de er enkle og oversiktlige for brukerne. Grensesnittet mellom
fylkeskommunenes TT-ordning og grunnstønad som behandles av NAV må tydeliggjøres.
3. Fylkestinget ber om å få framlagt en ny sak om tt-forskriften når ny nasjonal ordning er
avklart i juni 2016
Oversendelsesforslag fra Eldrerådet
Det bes om at fylkestinget fremlegger forslag til ordninger for unge/yngre funksjonshemmede
som mister flere av sine transporttilbud. En endring av forskriften må ikke føre til isolasjon av
brukere.
Det anbefales at innstillingens punkt pkt. 6 C strykes da det er aldersdiskriminerende.

6/16 Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2016-2019 vedtas.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2016-2019 vedtas.

7/16 Omlegging til grønn økonomi og miljøvennlige løsninger
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Fylkeskommunen skal være en aktiv aktør for omlegging til grønn teknologi og
miljøvennlige løsninger.
2. Det bes om at det legges frem en egen sak i løpet av våren 2016 som ser ulike
politikkområder på feltet mer i sammenheng.
3. For øvrig tas fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.
Utvalgets behandling:

Representanten Gjermund Skaar (SV) gjenopptok følgende tilleggsforslag:
Fylkeskommunen eier i dag i underkant av 100 kjøretøy. Det legges opp en plan for å fase inn
utelukkende nullutslippskjøretøy innen 2020.
Representanten Øyvind Solum (Ap) gjenopptok forslagene som fulgte saken:
1. Det skal i denne saken også sees på hvordan AFK i større grad kan være en foregangsaktør
når det gjelder miljø- og klimavennlig bygging og planlegging.
2. Å være en pådriver innen grønn tettstedsutvikling og områdeplaner er en del av dette,
gjennom blant annet større bruk av planleggingsverktøy som Breeam og blågrønn faktor og
lignende.
3. Det forutsettes at dette også sees i sammenheng med mål om jordvern, bevaring av
naturmangfold og nasjonale og regionale klimamål.
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap,
MDG og SV:
Oppføring av fylkeskommunale bygg bør skje innen bærekraftige rammer og med fornybare
råstoff der det er mulig. Bygg i fylkeskommunens regi skal vurderes utført i massiv tre eller
reisverk av trematerialer og dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen ta dette med seg i det videre arbeidet med i saken som skal
fremmes løpet av våren 2016 på de ulike politikkområder om omlegging til grønn økonomi og
miljøvennlige løsninger.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Skaars gjenopptatte forslag fikk 18 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
3. Solums gjenopptatte forslag ble enstemmig vedtatt.
4. Fellesforslaget av Hansen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkeskommunen skal være en aktiv aktør for omlegging til grønn teknologi og
miljøvennlige løsninger.
2. Det bes om at det legges frem en egen sak i løpet av våren 2016 som ser ulike
politikkområder på feltet mer i sammenheng.
3. For øvrig tas fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.
4. Det skal i denne saken også sees på hvordan AFK i større grad kan være en foregangsaktør
når det gjelder miljø- og klimavennlig bygging og planlegging.
5. Å være en pådriver innen grønn tettstedsutvikling og områdeplaner er en del av dette,
gjennom blant annet større bruk av planleggingsverktøy som Breeam og blågrønn faktor og
lignende.
6. Det forutsettes at dette også sees i sammenheng med mål om jordvern, bevaring av
naturmangfold og nasjonale og regionale klimamål.
7. Oppføring av fylkeskommunale bygg bør skje innen bærekraftige rammer og med fornybare
råstoff der det er mulig. Bygg i fylkeskommunens regi skal vurderes utført i massiv tre eller
reisverk av trematerialer og dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen ta dette med seg i det videre arbeidet med i saken som
skal fremmes løpet av våren 2016 på de ulike politikkområder om omlegging til grønn
økonomi og miljøvennlige løsninger.

8/16 Orientering - samferdselsstatistikk
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

9/16 Sørum kommune - Fv 171 - GSV Sørumsand - Monsrudvegen - Ny
forskotteringsramme
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune godkjenner at forskotteringsrammen for fylkeskommunens andel
av arbeidet med gang- og sykkelveg langs fv. 171 mellom Sørumsand og Monsrudvegen i
Sørum kommune, økes til maksimalt 51,7 mill. kroner (inkl. mva). Av dette er 47 mill.
kroner fylkeskommunens andel av prosjektet basert på kostnadsanslaget, mens 4,7 mill.
kroner dekker inntil 10% kostnadsoverskridelse. Det gis ingen kompensasjon for renter
eller eventuell prisstigning. Rammen fastsettes ut fra følgende betingelser om
kostnadsdeling mellom Sørum kommune og fylkeskommunen:
 Parsell I fra rundkjøringen i Sørumsand til avkjøring til boligområdene - ca. 500
meter - med et kostnadsanslag på 35 mill. kr (inkl. mva) deles likt mellom
kommunen og fylkeskommunen. Overskridelser inntil 10% av dette beløpet deles
også likt mellom kommunen og fylkeskommunen, mens alle overskridelser ut over
10 % bekostes av kommunen.
 Parsell II fra avkjøring boligfelt til Monsrudveien - ca 900 meter - med et
kostnadsanslag på 29,5 mill. kr finansieres i sin helhet av fylkeskommunen, men
overskridelser ut over 10 % av denne summen må dekkes av kommunen.
2. Tidspunkt for tilbakebetaling av forskottert beløp settes til år 2022.
3. Statens vegvesen Akershus er byggherre for prosjektet.
4. Avtale om finansiering og håndtering av mva-kompensasjon inngås mellom Akershus
fylkeskommune og Sørum kommune.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune godkjenner at forskotteringsrammen for fylkeskommunens
andel av arbeidet med gang- og sykkelveg langs fv. 171 mellom Sørumsand og
Monsrudvegen i Sørum kommune, økes til maksimalt 51,7 mill. kroner (inkl. mva). Av
dette er 47 mill. kroner fylkeskommunens andel av prosjektet basert på
kostnadsanslaget, mens 4,7 mill. kroner dekker inntil 10% kostnadsoverskridelse. Det
gis ingen kompensasjon for renter eller eventuell prisstigning. Rammen fastsettes ut
fra følgende betingelser om kostnadsdeling mellom Sørum kommune og
fylkeskommunen:
 Parsell I fra rundkjøringen i Sørumsand til avkjøring til boligområdene - ca. 500
meter - med et kostnadsanslag på 35 mill. kr (inkl. mva) deles likt mellom kommunen
og fylkeskommunen. Overskridelser inntil 10% av dette beløpet deles også likt
mellom kommunen og fylkeskommunen, mens alle overskridelser ut over 10 %
bekostes av kommunen.
 Parsell II fra avkjøring boligfelt til Monsrudveien - ca 900 meter - med et
kostnadsanslag på 29,5 mill. kr finansieres i sin helhet av fylkeskommunen, men
overskridelser ut over 10 % av denne summen må dekkes av kommunen.
2. Tidspunkt for tilbakebetaling av forskottert beløp settes til år 2022.
3. Statens vegvesen Akershus er byggherre for prosjektet.
4. Avtale om finansiering og håndtering av mva-kompensasjon inngås mellom Akershus
fylkeskommune og Sørum kommune.

10/16 Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne kantiner
for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester
4. Akershus fylkeskommune sørger for at det skal være vegetariske alternativer tilgjengelig i
fylkeskommunens kjøkken og kantiner.
5. Mattilbudet i fylkeskommunens kjøkken og kantiner skal være tilpasset matintolerante.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok følgende tilleggsforslag:
Tilgang på brus, sjokolade og andre søtsaker stimulerer ikke til et sunt kosthold, og Akershus
fylkeskommune vil derfor sørge for at denne typen produkter ikke selges på videregående skoler
i fylket.

Representanten Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende forslag på vegne av H, Ap, FrP,
MDG, V, Sp, SV + KrF:
Akershus fylkeskommune sørger for at økologisk mat i fylkeskommunen øker til minst 10 % i
2016 og 25 % innen utgangen av 2017. Fylkestinget ber om å få en evaluering av tiltaket i 2.
kvartal 2018
Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling med fellesforslaget fremmet av Bøe ble enstemmig vedtatt.
2. Solums gjenopptatte forslag fikk 18 stemmer (Ap, MDG + SV).

Vedtak:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne kantiner
for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester
4. Akershus fylkeskommune sørger for at det skal være vegetariske alternativer tilgjengelig i
fylkeskommunens kjøkken og kantiner.
5. Akershus fylkeskommune sørger for at økologisk mat i fylkeskommunen øker til minst 10 % i
2016 og 25 % innen utgangen av 2017. Fylkestinget ber om å få en evaluering av tiltaket i 2.
kvartal 2018.
6. Mattilbudet i fylkeskommunens kjøkken og kantiner skal være tilpasset matintolerante

11/16 Lærlingeundersøkelsen 2015-2016
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber fylkesrådmannen om å følge opp
Lærlingeundersøkelsen 2015-2016 ved å:
-

etablere et tettere samarbeid med opplæringskontorer og lærebedrifter om
gjennomføringen av Lærlingeundersøkelsen for å øke svarprosenten
videreutvikle kursene for veiledere og instruktører med vekt på medvirkning,
forebygging av mobbing og dokumentasjon av opplæringen
videreføre fylkeskommunens arbeid gjennom FYR- og hospiteringsprosjektet, samt
utvide ordningen med lærlingekoordinatorer og etablere fagråd
profilere mulighetene med fag- og svennebrev på utdanningstorgene
arrangere samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og plikter,
samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen og invitere elev- og
lærlingeombudet til å bidra
arrangere samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
bruke resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følge opp Lærlingeundersøkelsen 2015-2016 ved å:
-

etablere et tettere samarbeid med opplæringskontorer og lærebedrifter om
gjennomføringen av Lærlingeundersøkelsen for å øke svarprosenten
videreutvikle kursene for veiledere og instruktører med vekt på medvirkning, forebygging
av mobbing og dokumentasjon av opplæringen
videreføre fylkeskommunens arbeid gjennom FYR- og hospiteringsprosjektet, samt
utvide ordningen med lærlingekoordinatorer og etablere fagråd
profilere mulighetene med fag- og svennebrev på utdanningstorgene
arrangere samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen og invitere elev- og
lærlingeombudet til å bidra
arrangere samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
bruke resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene

12/16 Kriterier og jury for Akershusprisen 2016
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar følgende nye kriterier for utdeling av Akershusprisen:
a) Akershusprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har
bemerket seg med fremragende innsats innen områder som utdanning, folkehelse,
frivillighet, likestilling, kultur, næring, miljø eller trafikksikkerhet.
b) Akershusprisen er på kr 50 000, og den utdeles årlig på Akershustinget.
c) Alle kommuner i Akershus blir bedt om å fremme forslag på kandidater til prisen, med
begrunnelse. Fylkestingets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater.
d) Forslagene behandles av en jury med representanter fra utdanningssektoren,
kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene skal bo i
Akershus.
e) Juryen utpeker vinneren av Akershusprisen.
f. Endringer i sammensetningen av juryen foretas av fylkesutvalget. Juryen velges for to
år av gangen.
2. Fylkestinget vedtar følgende sammensetning av juryen for Akershusprisen 2016 og 2017:
a) Vidar Bøe, idrettsleder og tidligere politi
b) Even Trygve Hansen, spesialrådgiver, tidligere adm. dir. i Fagpressen og journalist (ny)

c) Erik Andresen, tidligere rektor ved Valler videregående skole (ny)
d) Solveig Kringlebotn, sanger
e) Vidar Sannerhaugen, leder av Akershus Teknologifond, tidligere leder av Kjeller
Innovasjon (ny)
f) Mari Sundli Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Ap) foreslo å avvikle prisen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Gjelsviks forslag og fylkesutvalgets innstilling, ble innstillingen
vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
Vedtak:
1. Fylkestinget vedtar følgende nye kriterier for utdeling av Akershusprisen:
a) Akershusprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har
bemerket seg med fremragende innsats innen områder som utdanning, folkehelse,
frivillighet, likestilling, kultur, næring, miljø eller trafikksikkerhet.
b) Akershusprisen er på kr 50 000, og den utdeles årlig på Akershustinget.
c) Alle kommuner i Akershus blir bedt om å fremme forslag på kandidater til prisen, med
begrunnelse. Fylkestingets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater.
d) Forslagene behandles av en jury med representanter fra utdanningssektoren,
kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene skal bo i
Akershus.
e) Juryen utpeker vinneren av Akershusprisen.
f. Endringer i sammensetningen av juryen foretas av fylkesutvalget. Juryen velges for to
år av gangen.
2. Fylkestinget vedtar følgende sammensetning av juryen for Akershusprisen 2016 og 2017:
a) Vidar Bøe, idrettsleder og tidligere politi
b) Even Trygve Hansen, spesialrådgiver, tidligere adm. dir. i Fagpressen og journalist (ny)
c) Erik Andresen, tidligere rektor ved Valler videregående skole (ny)
d) Solveig Kringlebotn, sanger
e) Vidar Sannerhaugen, leder av Akershus Teknologifond, tidligere leder av Kjeller
Innovasjon (ny)
f) Mari Sundli Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

13/16 Årsmelding fra elev- og lærlingeombudet for 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Årsmelding 2015 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering.
Utvalgets behandling:

Representanten Jens Petter Hagen (Ap) gjenopptok følgende forslag:
Hovedutvalget ber fylkesrådmannen følge opp elev- og lærlingeombudets anbefalinger og
kommer tilbake med en sak på det.
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H,
FrP, V, Sp + KrF:
Fylkesrådmannen bes følge opp anbudets anbefalinger i punkt 1 og 3 i en egen sak til
fylkestinget.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Fellesforslaget fremmet av Melgaard ble enstemmig vedtatt.
3. Hagens gjenopptatte forslag fikk 18 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
Vedtak:
Fylkesrådmannen bes følge opp anbudets anbefalinger i punkt 1 og 3 i en egen sak til
fylkestinget.
Årsmelding 2015 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas for øvrig til orientering.

14/16 Oppreisningsutvalget for tidligere barnevernsbarn - rapport etter tre års drift
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Oppreisningsutvalgets rapport etter tre års drift tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppreisningsutvalgets rapport etter tre års drift tas til orientering.

15/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kompetanse blant lærere - Yrkesfaglig
studieprogram
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016

Kontrollutvalgets innstilling:
Fylkestinget anbefaler følgende forbedringstiltak.
Oversikt over lærere uten godkjent kompetanse

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere tiltak for å få bedre oversikt over antall
lærere som underviser innenfor forskjellige utdanningsprogram.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen avklare hvorfor det i mange tilfeller er manglende
samsvar mellom det antallet lærere som er registrert i AFKs lønnssystem uten
godkjent utdanning eller pedagogikk og det antallet som skolene oppgir.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen klargjøre hvorfor det er så store forskjeller i SSBs
og AFKs tallmateriale på antall lærere uten godkjent kompetanse.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen jobbe videre med å forbedre kvaliteten i skolen
blant annet når det gjelder kompetanseutvikling blant lærerne og styrking av elevenes
motivasjon for skolearbeidet.
Oppfyllelse av Opplæringsloven
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen klargjøre fortolkningen av Opplæringsloven når
det gjelder tilsetting av lærere på vilkår og bringe den videre til den enkelte skole.
Rekruttering
6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fortsette arbeidet med rekruttering av både elever
og lærere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer for å sikre fremtidig tilgang på
yrkesfagarbeidere.
7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere å igangsette tiltak for å rekruttere
kvalifisert lærerkompetanse innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og
spesielt ved skolene der behovet er størst.
Utvalgets behandling:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget anbefaler følgende forbedringstiltak.
Oversikt over lærere uten godkjent kompetanse
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere tiltak for å få bedre oversikt over antall lærere
som underviser innenfor forskjellige utdanningsprogram.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen avklare hvorfor det i mange tilfeller er manglende
samsvar mellom det antallet lærere som er registrert i AFKs lønnssystem uten
godkjent utdanning eller pedagogikk og det antallet som skolene oppgir.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen klargjøre hvorfor det er så store forskjeller i SSBs
og AFKs tallmateriale på antall lærere uten godkjent kompetanse.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen jobbe videre med å forbedre kvaliteten i skolen
blant annet når det gjelder kompetanseutvikling blant lærerne og styrking av
elevenes motivasjon for skolearbeidet.
Oppfyllelse av Opplæringsloven
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen klargjøre fortolkningen av Opplæringsloven når
det gjelder tilsetting av lærere på vilkår og bringe den videre til den enkelte skole.
Rekruttering
6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fortsette arbeidet med rekruttering av både elever
og lærere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer for å sikre fremtidig tilgang på
yrkesfagarbeidere.
7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere å igangsette tiltak for å rekruttere
kvalifisert lærerkompetanse innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og
spesielt ved skolene der behovet er størst.

16/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - System for tildeling og oppfølging av spillemidler i
Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Kontrollutvalgets innstilling:
Rapport 11/2015 – System for tildeling og oppfølging av spillemidler i Akershus
fylkeskommune oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.
Fylkestinget ser med tilfredshet at fylkesrådmannen har tilrettelagt for gode
administrative rutiner og gode systemer for tildeling av og oppfølging av spillemidler.
Utvalgets behandling:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.

Fylkestinget ser med tilfredshet at fylkesrådmannen har tilrettelagt for gode administrative
rutiner og gode systemer for tildeling av og oppfølging av spillemidler.

17/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Årstimetallet i henhold til Opplæringsloven
Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Kontrollutvalgets innstilling:
Rapport 8/2015 – Årstimetall i henhold til Opplæringsloven Akershus fylkeskommune
oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå fylkeskommunens forsvarlige system for
planlegging av minste årstimetall, både når det gjelder skoleeiernivået og virksomhetsnivået.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å innføre enkelte faste tidspunkter for virksomhetene
for oppdatering og kontroll av timeplanlegging og gjennomførte timer.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om alle skolene har gode nok vikarrutiner.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere omfanget av bruken av organisert studiearbeid
ved skolene ved lærerfravær.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å kommen med en tilbakemelding til fylkestinget i
løpet av 2016.
Utvalgets behandling:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå fylkeskommunens forsvarlige system for
planlegging av minste årstimetall, både når det gjelder skoleeiernivået og virksomhetsnivået.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å innføre enkelte faste tidspunkter for virksomhetene for
oppdatering og kontroll av timeplanlegging og gjennomførte timer.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om alle skolene har gode nok vikarrutiner.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere omfanget av bruken av organisert studiearbeid
ved skolene ved lærerfravær.

5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å kommen med en tilbakemelding til fylkestinget i løpet av
2016.

Interpellasjoner
1/16 Interpellasjon fra repr. Vilde Lofthus Rooth (Ap) om kollektivpriser
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Utvalgets behandling:
Interpellasjonen ble utsatt til fylkestingets møte 14. mars.

2/16 Interpellasjon fra repr. Jan Sandal (Ap) Beredskap ved forsinkelser i
kollektivtrafikken
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Utvalgets behandling:
Interpellasjonen ble utsatt til fylkestingets møte 14. mars.

Spørsmål
1/16 Spørsmål fra representanten Lars Salvesen (KrF) om spregningene av skjær i
Oslofjorden
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.02.2016
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Kystverkets gjennomfører nå prosjektet «Innseiling Oslo» i indre Oslofjord, med start i oktober
og planlagt avslutning i mai. Hensikten er å gjøre sjøferdselen tryggere, ved bedre å kunne skille
nord- og sørgående skipstrafikk av større båter. Fra Drøbak til Oslo havn fjernes 22 grunner, slik
at dybden i hoved-leden inn og ut av Oslo økes fra 11 til 14 meter.
Representanten Salvesen ber om en vurdering av situasjonen og om fylkeskommunen bør
reagere for å hindre skade på dyreliv og hav-økosystem, etter at det i pressen nylig er kommet
fram at viktig miljøinformasjon ikke ble fremlagt for Fylkesmannen og kommunene Frogn,
Nesodden, Bærum og Oslo, før prosjektet ble godkjent.
Kystverket har fått utarbeidet et omfattende grunnlagsmateriale i dette prosjektet, men unnlot å
oversende en utredning som dokumenterte miljøgifter ved flere grunner nær Oslo, og mulig
spredning av giftig finmateriale ved sprenging. Sprengningsarbeid på disse grunnene er planlagt
i tidsrommet februar til mai. Kystverket beklager 10. februar denne glippen, og forklarer på sin
hjemmeside at rapporten ikke var ferdig da søknad ble sendt, og at man glemte å ettersende den
da den forelå 19. juni i fjor.
Fylkesmannen, som forurensningsmyndighet, ga i september Kystverket tillatelse etter
forurensningsloven til å fjerne masser i sjøen blant annet med krav om at arbeid ikke kan foregå
i yngle- og hekketiden. På grunnlag av klager og nye opplysninger kontrollerte Fylkesmannen
arbeidet 28. januar, og avdekket da fire avvik som Kystverket pålegges å rette opp innen 15.
februar. Samtidig er det stilt strengere krav til gjennomføringen.
De viktigste kravene er at Kystverket for hver av de gjenstående grunnene må gjøre en
miljørisikovurdering og en vurdering av hvordan eventuell spredning av forurensede sedimenter
kan forhindres. Videre kreves at Kystverket overvåker partikkel-spredning og tar vannprøver for
blant annet å måle innhold av tungmetaller.
Nesodden kommune har skjerpet sitt krav til Kystverket for å sikre at kun rene
overskuddsmasser blir benyttet til et utfyllingsprosjekt for bygging av molo ved Spro havn. Med
de nye kravene ser sluttføringen av prosjektet til å være under god kontroll. Dersom prosjektet
kan forhindre framtidige skipsulykker, vil det faktisk ha betydelig verdi for livet i Oslofjorden.
Fylkeskommunen har latt seg høre i dispensasjonssak fra Frogn kommune, hvor vi 26.10.15 ga
en vannfaglig vurdering om å holde fokus på de angitte, avbøtende tiltak slik at dagens moderate
miljøtilstand ikke forverres. Dessuten har vi uttalt oss til Nesodden kommune om deponering av
overskuddsmasser fra tiltaket, til bygging av molo ved Spro havn.
Dette prosjektet berører to av vannområdene hvor vi er prosessmyndighet. Vi kunne derfor
vente at Fylkesmannen som vannfaglig myndighet holdt tett kontakt med oss i en så omfattende
sak. Vi er imidlertid ikke blitt invitert til samarbeid i denne saken.

