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FT-sak 18/16 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.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets 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 kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Votering:
Leder foreslo å ta statistikken til orientering og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Statistikken tas til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
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
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Bøe (V) foreslo at hovedutvalg for plan, næring og miljø tar Akershusstatistikk
2/2016 til orientering og fikk hovedutvalgets tilslutning til dette.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2 tas til orientering.

Innspill fra eldrerådet
Utvalgets behandling:
Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet tar statistikken til orientering og
fikk enstemmig tilslutning til det.
Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2 til orientering.

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Votering:
Leder Finn Terje Tønnessen (Frp) foreslo å ta fylke saken til orientering og fikk rådets
tilslutning til dette.
Rådets innspill:
Saken tas til orientering.

FT-sak 19/16 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:

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.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptok eget forslag fremmet i hovedutvalg for
samferdsel:
ny setning først i punkt 3
Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning for
regionreform.

Votering:
- Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, setning 1 ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer
(FrP, Sp, MDG og SV).
- Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, setning 2, ble vedtatt med 9 mot 3 stemmer
(FrP, MDG og SV)
- Fylkesrådmannens innstilling punkt 2, 4, 5, 6 og 7 ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer
(FrP og MDG).
- Fylkesrådmannens innstilling punkt 3, kulepunkt 1 og 2, ble vedtatt med 11 mot 2
stemmer (FrP og MDG).
- Fylkesrådmannens innstilling punkt 3, kulepunkt 3, ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer
(FrP, MDG, Sp og SV).
- Fylkesrådmannens innstilling punkt 8 fikk ingen stemmer og falt.
- Forslaget fremmet av Schytz (V) ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Fylkesutvalgets 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. 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.
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.

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:
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.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses 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. 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.

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.
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.
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 administrasjonsutvalget
Utvalgets behandling:
Leder Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

FT-sak 20/16 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.

Innstilling fra fylkesutvalget
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmer tilleggs- og endringsforslag på vegne av Ap og
H:
1. I arbeidet med en regionreform er det naturlig å se Oslo og Akershus i sammenheng.
Akershus vil ta kontakt med Oslo for å innlede samtaler om deltakelse i en eventuell
sammenslåing.
2. I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer; Østfold/Akershus og
Østfold/Buskerud/Akershus. For begge alternativer åpnes det for å inkludere Oslo,
dersom Oslo skulle ønske det. 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 Oslo, Østfold og Buskerud.
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmer tilleggsforslag på vegne av Sp:
1. Tilleggssetning til fylkesrådmannens innstillig punkt 2:
Demokratiperspektivet må også inngå i utredningen. Et regionalt folkevalgt nivå må ha
tilstrekkelig responsivitet. Det må vurderes om mobiliseringskraften og lokaldemokratiet
ivaretas godt nok i en større region.
En forutsetning for videre prosess er at utredningene og faktagrunnlaget viser at
innbyggerne i Akershus i en større region vil få bedre tjenester og tilbud enn de får i dag.
2. Punkt 4 strykes.
Ingen opprettholder fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 2.

Votering:
 Forslaget fremmet av Brenna (Ap) punkt 1, 2, 3, 5 og 6 ble vedtatt med 12 mot 1
stemme (FrP).
 Forslaget fremmet av Vollset (Sp) om tillegg til punkt 2 fikk 3 stemmer og falt (Sp,
SV og MDG).
 Forslaget fremmet av Brenna (Ap) punkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (Sp, FrP
og MDG).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. I arbeidet med en regionreform er det naturlig å se Oslo og Akershus i sammenheng.
Akershus vil ta kontakt med Oslo for å innlede samtaler om deltakelse i en eventuell
sammenslåing.
2. I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer; Østfold/Akershus og
Østfold/Buskerud/Akershus. For begge alternativer åpnes det for å inkludere Oslo,
dersom Oslo skulle ønske det. 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 Oslo, Østfold og Buskerud.

Innspill fra administrasjonsutvalget
Leder Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

FT-sak 21/16 Eierstrategier 2016 – 2019 - foretak

Fylkesrådmannens innstilling
Eierstrategier for AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF godkjennes.

Fylkesutvalgets innstilling
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Eierstrategier for AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF godkjennes.

FT-sak 22/16 Evaluering av oppfølgingstjenesten i Akershus

Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2. Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3. Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om
økning i antall skoler som har NAV i skole.
4. Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og med
tidligere OT ungdom som nå er elever.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) gjenopptar forslaget til nytt punkt 5 fremmet av
yrkesopplæringsnemnda:
Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra.
Dette arbeidet må prioriteres i alle regioner.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Det gjenopptatte forslaget fra yrkesopplæringsnemnda ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2. Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3. Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om
økning i antall skoler som har NAV i skole.
4. Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og med
tidligere OT ungdom som nå er elever.
5. Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle
fra. Dette arbeidet må prioriteres i alle regioner.

Innspill fra yrkesopplæringsnemnda
Utvalgets behandling:
Morten Ellingsen ga en kort orientering.
Leder, Siri Baastad (NHO) fremmet følgende forslag på vegne av LO/NHO:
Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra.
Dette arbeidet må prioriteres i alle regioner.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fra Baastad ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
1 Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2 Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3 Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om økning i
antall skoler som har NAV i skole.
4 Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og
med tidligere OT ungdom som nå er elever.
5 Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra.
Dette arbeidet må prioriteres i alle religioner i fylket.

FT-sak 23/16 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring

Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

FT-sak 24/16 Evaluering av skolevalg 2015

Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget/hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar evalueringen av
skolevalget 2015 til orientering.
2. Funnene i evalueringen legges til grunn i en justering av vedtatte rammer og
retningslinjer for skolevalg. De justerte rammene og retningslinjene legges fram i en
sak våren 2017, forut for neste skolevalg.
3. Skolene legger til rette for avvikling av forhåndsstemming på de videregående skolene
i samarbeid med de kommunale valgstyrene ved valget i 2017.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer tilleggsforslag etter siste setning i punkt 2 på
vegne av H, FrP, V, KrF og Sp:
Saken må også ta for seg hvordan fylkeskommunen kan forsikre seg at alle skolene følger de
retningslinjer som blir gitt.
Representanten Ida Ohme Pedersen (FrP) fremmer tilleggsforslag på vegne av FrP, V, Sp
og KrF:
For å øke det politiske og samfunnsmessige engasjementet skal det avholdes debattmøter i
forkant av valgtorg ved alle skoler i forbindelse med skolevalg.
Representanten Amit Ighani (H) fremmer tilleggsforslag til punkt 2 på vegne av H, FrP,
KrF, V og Sp:
Skolene skal forberede et pedagogisk opplegg i forkant av valgtorget for å stimulere til
elevers læring.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Rideng (H) ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Pedersen (FrP) fikk 5 stemmer (FrP, V, Sp og KrF) og falt.
 Forslaget fremmet av Ighani (H) ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap).
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget tar evalueringen av skolevalget 2015 til orientering.
2. Funnene i evalueringen legges til grunn i en justering av vedtatte rammer og
retningslinjer for skolevalg. De justerte rammene og retningslinjene legges fram i en
sak våren 2017, forut for neste skolevalg. Saken må også ta for seg hvordan
fylkeskommunen kan forsikre seg at alle skolene følger de retningslinjer som blir gitt.
Skolene skal forberede et pedagogisk opplegg i forkant av valgtorget for å stimulere til
elevers læring.
3. Skolene legger til rette for avvikling av forhåndsstemming på de videregående skolene
i samarbeid med de kommunale valgstyrene ved valget i 2017.

FT-sak 25/16 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 2016-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 2017-2020
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 fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker videregående
skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 2017-2020
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.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker videregående
skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 2017-2020
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.

Innspill fra hovedarbeidsmiljøutvalget
Saken ble tatt til orientering

FT-sak 26/16 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.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslår medlem:
Lise Hagen Rebbestad (H)
Representanten Tonje Brenna (Ap) foreslår medlem:
Amund Kjernli (AP)
Representanten Lars Salvesen (KrF) foreslår medlem:
Morten Vollset (Sp)
Representanten Anette Solli (H) foreslår varamedlem:
Vibeke Limi (FrP)
Representanten Tonje Brenna (Ap) foreslår varamedlem:
Ina Libak (Ap)

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med de fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget velger 3 medlemmer:
1. Lise Hagen Rebbestad (H)
2. Amund Kjernli (Ap)
3. Morten Vollset (Sp)
og 2 varamedlemmer:
1. Vibeke Limi (FrP)
2. Ina Libak (Ap)
til Sparebankstiftelsen DNBs generalforsamling for perioden 2016 -20.

FT-sak 27/16 Økonomiplan 2016 – 2019 – Oppfølging av verbalforslag

Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget tar forslagene om oppfølging av verbalforslagene til orientering.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar forslagene om oppfølging av verbalforslagene til orientering.

FT-sak 28/16 Organisering av Tunet – Sør-Gardermoen

Fylkesrådmannens innstilling
1. Leieforholdet for de fem bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen opprettholdes.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ta opp drøftinger med Ullensaker kommune om
dette. Dersom det ikke oppnås enighet, legges saken frem for ny behandling.
2. Akershusmuseet oppfordres til å arbeide videre med å utvikle museumstilbudet i
Ullensaker, herunder vurdere alternative lokaliseringer og driftsmodeller, i samråd
med Ullensaker kommune. Vurderingene bør være foretatt i god tid før leieavtalen
utløper.
3. Fylkesrådmannen bes om å ta opp igjen arbeidet for å overføre forvaltningen av
bygningsmassen og leieforholdene på Tunet til den ordinære eiendomsforvaltningen,
med sikte på å avvikle Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven
§ 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune.
4. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3
er gjennomført.
5. Styret for Tunet IS bes vurdere å utsette større ikke-kritiske vedlikeholdsarbeider, for å
få en buffer for bortfall av leieinntekt i 2017.

Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
1. Fylkestinget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem
bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
2. Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune
jf. budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens
forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen
Invest AS og Ullensaker kommune.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
4. Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
5. En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
6. De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending
til andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene
iverksettes for å sikre en fremdrift i arbeidet.
7. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3
er gjennomført.

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Limis endringsforslag ble
Limi forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + MDG).
Hovedutvalgets innstilling:
1. Fylkesutvalget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem
bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
2. Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune jf.
budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens
forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen
Invest AS og Ullensaker kommune.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
4. Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
5. En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
6. De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending til
andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene
iverksettes for å sikre en fremdrift i arbeidet.
7. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.

FT-sak 29/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast

Fylkesrådmannens innstilling
-

Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar høringsutkastet til
Kulturplan for Akershus 2016-2023 slik det er vedlagt.
Kulturplan for Akershus 2016-2023 leges ut på offentlig høring, med høringsfrist
01.05.16.

Innstilling fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes og fikk fylkesutvalgets tilslutning til
dette.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.

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

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 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.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Saken utsettes til det foreligger et bredere beslutningsgrunnlag.

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.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes 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.

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.
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.

FT-sak 30/16 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 fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) gjenopptar eget forslag fremmet i hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse:
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.
Representanten Limi foreslo også å stryke «eventuelt» i sakstittelen.
Møteleder Anette Solli (H) forespurte fylkesutvalget om å oversende første del av Limis
forslag og fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette.
Votering:
 Limis (FrP) forslag om å endre overskriften fikk 1 stemme (FrP) og falt.
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Limi oversendes administrasjonen.

Fylkesutvalgets 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.
Følgende forslag oversendes administrasjonen:
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.

Innspill 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 innspill:
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.

Sak 31/16 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2015

Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget tar rapporten til orientering.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar rapporten til orientering.

Sak 32/16 Akershusmuseet – tildelingsbrev. Innanket til fylkestinget fra hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse – saksfremlegg

Saksfremlegg

Dato:
Arkivref:

Saksnr
32/16
13/16

05.01.2016
2016/113-1

Utvalg
Fylkestinget
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse

Møtedato
14.03.2016
01.03.2016

Akershusmuseet – tildelingsbrev
Innstilling
Tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016 datert 10.2.16 godkjennes.
Saksutredning
Akershusmuseet er organisert som en stiftelse. Stiftelser har ikke eiere, de eier seg selv. Det
betyr at fylkeskommunen ikke kan utøve eierstyring overfor disse. Det ligger likevel en viss
mulighet til styring blant annet gjennom valg av styremedlemmer og betingelser knyttet til
tilskudd, jf. fylkestingsak 41/15 Eierskapsmelding 2015.
Fylkeskommunen har en indirekte valgt styrerepresentasjon i Stiftelsen Akershusmuseet, jf.
hovedutvalgssak og fylkesutvalgssak om oppnevning til styrende organer. De valgte
representantene kan imidlertid ikke instrueres av fylkeskommunen.
Det vedlagte forslaget til tildelingsbrev til Akershusmuseet uttrykker de forventningene
fylkeskommunen har til museet. Ut over dette tildelingsbrevet vil disse forventningene følges
opp i dialog med museet.
Fylkesrådmannens anbefalinger
Fylkesrådmannen anbefaler at hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse godkjenner
det vedlagte utkastet til tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016, datert 10.2.16.
Oslo, 10. februar 2016
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Christian Hintze Holm.
1 Vedlegg: Akershusmuseet – tildelingsbrev 2016 UTKAST
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FYLKESADMINISTRASJONEN

Akershusmuseet
Pb. 168
2011 STRØMMEN
Vår saksbehandler
Christian Hintze Holm

Vår dato
10.02.2016

Vår referanse (oppgis ved svar)
2016/113-2/15774/2016 EMNE

Telefon

Deres dato

Deres referanse

Akershusmuseet - tildelingsbrev 2016 UTKAST
Vi viser til Akershusmuseets budsjettsøknad for 2016, samt til museets tilleggssøknad
vedrørende Grinimuseet. Vi viser også til fylkestingets budsjettvedtak 15.12.15.
Akershusmuseets budsjettsøknad
I sin budsjettsøknad understreker Akershusmuseet at dagens totale tilskuddsnivå er et
minimum ut fra museets forpliktelser, samfunnsoppdrag og aktivitetsnivå. Mange avdelinger
drives godt på tross av stramme rammer, men driften er sårbar pga. lite økonomi- og
personellressurser.
For 2016 vektlegger museet bevaring/bygningsvern, formidling og videre utvikling av
avdelingene. I 2016 vil man jobbe videre med å sikre driften ved alle avdelingene, spesielt for
de minste museene som har den mest sårbare driften, samt med å øke tilskuddene for å nærme
seg sammenlignbare museer med hensyn til besøkstall, årsverk, størrelse på samlinger og
potensiale for publikumsøkning. Arbeidet med å styrke fellestjenestene og samarbeidet på
tvers av avdelinger skal fortsatt prioriteres.
For 2016 søkte Akershusmuseet om varige tilskudd til arkivarstilling på 0,67 mill. kr og
økning av konservatorstilling i fellesmagasin på 0,27 mill. kr. Videre søkte man om 2.5 mill.
kr i prosjektmidler til prosjektet Bevaring og bygningsvern 2016, 0,66 mill. kr
forskningsprosjektet «Urbane prosesser i akershus gjennom 500 år» og 1,39 mill. kr til
prosjektet «Skilt: historier om brudd». I alt søkte museet om 0,94 mill. kr i varig økte
driftstilskudd og 4,55 mill. kr til prosjekter. I tilleggssøknaden vedrørende Grinimuseet ble det
søkt om en årlig økning av driftstilskuddet på 1 mill. kr.
Driftstilskudd for 2016
Akershus fylkeskommune har bevilget 24,246 mill. kr til Akershusmuseet for 2016.
I denne bevilgningen inngår bidrag til drift av Grinimuseet på 1 mill. kr i 2016, iht. museets
tilleggssøknad om dette.
Bevilgningsvedtaket innebærer at fylkestinget ikke har funnet plass for rammeøkninger eller
tilskudd til konkrete tiltak, bortsett fra tilleggsbevilgningen til Grinimuseet. I motsetning til
tidligere år, hvor museene har vært skjermet for de generelle innsparingene i budsjettene,

omfatter disse for 2016 også tilskuddet til museene. I praksis innebærer dette at tilskuddet er
opprettholdt på samme kronebeløp som i 2015.
I 2015 ble ekstratilskuddet på ca. 0,6 mill. kr til Tunet IS fjernet, og et tilsvarende beløp ble
innlemmet i fylkeskommunens driftstilskudd til Akershusmuseet. Samtidig vedtok styret for
Tunet IS at Akershusmuseet skal betale ordinær leie for de lokalene Ullensaker Museum
disponerer. Ordningen ble gjennomført fra og med 2015, og videreføres. Det arbeides fortsatt
fra fylkeskommunen og Ullensaker kommunes side med å avklare fremtiden for Tunet. Vi har
konstatert at Akershusmuseet gir uttrykk for å ville arbeide videre med å utvikle
museumsdriften i Ullensaker innenfor de rammene man kommer frem til.
Forventninger til Akershusmuseet
Driftstilskuddet forutsettes å bli disponert slik at de utfordringene som museet har gjort
spesielt oppmerksom på i sin budsjettsøknad blir ivaretatt i så stor utstrekning som mulig.
Gjennom den løpende dialogen er vi kjent med arbeidet som gjøres for å utvikle
organisasjonen, øke kompetansen, skape økt fellesforståelse og helhetstenkning. Vi legger til
grunn at dette arbeidet fortsetter, og vil fortsatt understreke viktigheten av å utvikle forholdet
til de mange museumseierne.
Vi vil særlig peke på oppfølgingspunktene fra den nylig gjennomførte evalueringen av
museumsreformen. Ved behandlingen av denne saken vedtok hovedutvalg for kultur,
frivillighet og folkehelse følgende (oppdateres iht. hovedutvalgets behandling 1.3.16):
«Akershusmuseet oppfordres til å gå nøye gjennom anbefalingene i rapporten. Det pekes
særlig på følgende:
a. Behovet for å endre enkelte av eierstiftelsenes vedtekter bør tas opp med de aktuelle
museumseierne. Formålsparagrafene bør bringes i overensstemmelse med de faktiske
forholdene, slik at stiftelsene kan drives i tråd med sine formål.
b. En større grad av gradering av samlingene og eventuelt avhending av gjenstander og
bygninger kan vurderes, innenfor faglige og museumsetiske krav.
c. Overføring av ansvaret for enkelte avdelinger til kommunale og frivillige krefter kan
vurderes, og/eller klarere skille mellom avdelinger med fast publikumstilbud og
avdelinger som i større grad skal bevares som kulturhistorisk dokumentasjon.»
Vi vil også peke fylkestingets verbalvedtak ved behandlingen av ØP for 2016-19:
«Akershusmuseets nye navn, visuelle profil og design vil kunne gi museet en ny identitet og
oppmerksomhet. Samtidig ønsker fylkestinget at man også blir bedre på alle sosiale
medier/digitale kanaler og at arrangementer promoteres.»
Museumspolitikk for Akershus fylkeskommune
Vi konstaterer at Akershusmuseets satsninger og strategiske plan samsvarer godt med den
fylkeskommunale museumspolitikken som ble vedtatt i 2013, og legger til grunn at denne
fortsatt vil være retningsgivende for museets prioriteringer. Eventuell økt fylkeskommunal
innsats må avklares gjennom mulige samarbeidsprosjekter knyttet til denne.
I denne omgang vil vi særlig peke på museumspolitikkens punkt 6 «Akershusmuseet som
kompetansesenter», der det heter at «Det bør være godt samspill mellom Akershusmuseet og
kulturminneforvaltningen i fylket. Akershusmuseet bør i sterkere grad være en aktør innen
bygningsvern, bygningsrådgivning og formidling av eldre og nyere tids kulturminner. I
økende grad bør museet utvikles til å bli et kompetansesenter for akershussamfunnet.»

Vi viser her til at hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i desember 2015 vedtok å
videreføre de to prosjektene «Riktig Restaurering Akershus» og «Ressurssenteret for Eldre
Landbruksbygninger» i en felles organisering under Akershusmuseet for 2016, samt at det
skal arbeides med å utrede varig drift fra 2017. Dette har blitt utredet i samarbeid med
Akershusmuseet, og museet har fulgt opp dette ved å tilsette den felles prosjektlederen og
stille kontorplass til disposisjon. Vi vil invitere museet til å fortsatt medvirke til å finne en
hensiktsmessig varig driftsform for disse prosjektene. Fylkeskommunens samlede tilskudd og
ressursinnsats i prosjektene er styrket noe i 2016, for å sikre videreføring av begge satsingene
på et grunnleggende nivå. Fremtidig ambisjonsnivå og partenes forventninger til det videre
arbeidet vil bli avklart i løpet av året.
Videre vil fylkeskommunen følge opp Akershusmuseets forskningsprosjekt «Urbane
prosesser i Akershus gjennom 500 år», ved at våre to av våre arkeologer utvikler ett av
delprosjektene i dette. Prosjektet har relevans for museumspolitikkens punkt 4 «Vekstkraft,
urbanisering og omstilling», som blant annet fremhever «Dokumentasjon og forskning knyttet
til drivkreftene bak veksten i Akershus, urbanisering og omstilling», samt punkt 6
«Forskning» der det blant annet heter at «Fylkeskommunen bør bidra til å legge til rette for
mer forpliktende samarbeid mellom museene og regionens forskningsinstitusjoner». Vi legger
til grunn at museet viderefører prosjektet i henhold til planen.
Fylkeskommunen har i 2015 samarbeidet med Akerhusmuseet/Follo Museum om
hollendertidsutstillingen «Hulter til bulter», om kulturmøter gjennom handel og sjøfart 15001750. Det er et mål at utstillingen eller deler av den kan videreføres fast i en eller annen form,
fortrinnsvis i Son. Fylkeskommunen ønsker å ta dette opp igjen i løpet av 2016, og vil invitere
museet til å bidra til et samarbeid. Fylkeskommunen vil bidra med 50.000 kr til Follo
Museums bokprosjekt, som fylkeskommunens fagfolk har medvirket til.
Grinimuseet
Akershus fylkeskommune ser positivt på at Akershusmuseet viderefører arbeidet med å overta
ansvaret for Grinimuseet, og har bevilget de omsøkte driftsmidlene for 2016. Vi konstaterer
samtidig at Akershusmuseet foreløpig ikke har fått tilsagn om de investeringsmidlene man
søkte om. Vi forutsetter at museet arbeider aktivt videre for skaffe til veie de nødvendige
midlene, og ønsker å bistå i dette arbeidet. Vi forutsetter også at museet også arbeider videre
med det innholdsmessige. Vi viser her også til det samarbeidet som er innledet mellom
fylkeskommunen og museet om krigens kulturminner.
Guttorm Guttormgaards samling på Blaker
Sikring av Guttorm Guttormgaards arkiv for ettertiden vil være et viktig tema for
Akershusmuseet i 2016. Museet har kommet et godt stykke i å vurdere realistiske løsninger
for dette. Vi vil understreke behovet for å finne museumsfaglig forsvarlige og økonomisk
bærekraftige løsninger for forvaltning og formidling av denne unike samlingen, og ønsker å
være i fortsatt dialog med museet om dette.
Fylkeskommunens planprosesser
Vi oppfordrer Akershusmuseet til å gjøre seg kjent med og følge opp de aktuelle
fylkeskommunale planprosessene. Vi vil særlig peke på Kulturplan for Akershus
fylkeskommune 2016-2023 og Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 20162030. Begge planene er under utarbeidelse, og vil bli sendt på høring i løpet av våren. Flere av
temaene vil ha relevans for museet, og vi imøteser museets innspill.

Akershus fylkeskommune ber Akershusmuseet omtale temaene som tas opp i dette
tildelingsbrevet i sin årsrapportering for 2016.
Vi har satt pris på det gode samarbeidet og den åpne dialogen vi har hatt med Akershusmuseet
i 2015. Vi ønsker å videreføre dette i 2016, blant annet ut fra årshjulet vi har satt opp.

Med vennlig hilsen

Kristin Felde
fylkesdirektør, avdeling for kultur,
frivillighet og folkehelse
Christian Hintze Holm
ass. fylkesdirektør,
kulturminnevernseksjonen
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådmannens innstilling
Tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016 datert 10.2.16 godkjennes.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.03.2016
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).
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) anket saken inn for fylkestinget etter
fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommunes §:
5.19 Overprøving i fylkestinget
Ethvert medlem i fylkesutvalget og hovedutvalgene kan kreve at en avgjørelse forelegges
fylkestinget for overprøving. Slikt krav må fremsettes i møtet.

Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:
Nytt forslag til tildelingsbrev jf. fylkesrådmannens tildelingsbrev s. 2;
Forventninger til MIA;
a
ok
b
«kan» erstattes til - bør vurderes
c
«kan» erstattes med bør
Nye punkter;
d
e

f

g
h

Det er viktig å sørge for mer samarbeid på tvers av avdelingene
Akershus fylkeskommune anbefaler at man foretar prioriteringer innenfor gjeldene
rammer og derved avgjør hvilken retning museumsarbeidet i fylket skal ha, samtidig
som man er bevisst på at kvaliteten på museumsarbeidet holder et tilstrekkelig nivå.
Museet i Akershus (MIA) bør etter nødvendige vedtektsendringer sørge for å samle de
ansatte til noen større enheter. Dette gjelder både faglig ansatte og for driftspersonell
og håndverkere. Dette vil kunne gi verdifulle rasjonaliseringsgevinster.
Det må i større grad stilles krav til åpningstider, slik at publikumstilgjengeligheten
bedres
MIA må også stille større krav til besøkstall ved flere av avdelingene. En slik
prioritering av anlegg vil innebære at man tydeliggjør hvilke avdelinger som skal ha
fast publikum og hvilke som begrenses til kulturhistorisk dokumentasjon. Vitalisering
og bedre tilgjengelighet var noe av ideen bak konsolideringsreformen. Det vil øke
billettinntektene som er for svake slik de presenteres i dag.

Leder Vibeke Limi foreslo at hennes egne forslag fulgte saken siden den ble anket inn for
fylkestinget og fikk utvalgets tilslutning til dette.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016 datert 10.2.16 godkjennes.
Forslag som følger saken:
Nytt forslag til tildelingsbrev jf. fylkesrådmannens tildelingsbrev s. 2;
Forventninger til MIA;
a
ok
b
«kan» erstattes til - bør vurderes
c
«kan» erstattes med bør
Nye punkter;
d
e

f

g
h

Det er viktig å sørge for mer samarbeid på tvers av avdelingene
Akershus fylkeskommune anbefaler at man foretar prioriteringer innenfor gjeldene
rammer og derved avgjør hvilken retning museumsarbeidet i fylket skal ha, samtidig
som man er bevisst på at kvaliteten på museumsarbeidet holder et tilstrekkelig nivå.
Museet i Akershus (MIA) bør etter nødvendige vedtektsendringer sørge for å samle de
ansatte til noen større enheter. Dette gjelder både faglig ansatte og for driftspersonell
og håndverkere. Dette vil kunne gi verdifulle rasjonaliseringsgevinster.
Det må i større grad stilles krav til åpningstider, slik at publikumstilgjengeligheten
bedres
MIA må også stille større krav til besøkstall ved flere av avdelingene. En slik
prioritering av anlegg vil innebære at man tydeliggjør hvilke avdelinger som skal ha
fast publikum og hvilke som begrenses til kulturhistorisk dokumentasjon. Vitalisering
og bedre tilgjengelighet var noe av ideen bak konsolideringsreformen. Det vil øke
billettinntektene som er for svake slik de presenteres i dag.

Saken ble innanket til fylkestinget.

Interpellasjon 3/16 fra representanten Vilde Lofthus Rooth (Ap) om kollektivpriser

Interpellasjon

Dato:
Arkivref:

25.01.2016
2016/1310-1

Saksnr
3/16
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Interpellasjon fra representanten Vilde Lofthus Rooth (Ap) om kollektivpriser
(Utsatt fra 15.2.16)
Kollektivtrafikken i Akershus har de siste årene hatt vekst, men fortsatt foretas 65 % av alle
reiser i Akershus med bil ifølge Nasjonal Reisevaneundersøkelse fra Transportøkonomisk
institutt. Akershus er det fylket i landet hvor det kjøres mest bil pr innbygger. For å få ned
klimagassutslipp og forurensing fra transport i Akershus og løse utfordringene med
framkommelighet, er det nødvendig å få flere til å velge kollektivtrafikk framfor bil som
transportmiddel. Et godt utbygd rutetilbud, mange avganger, høy punktlighet og lave priser på
kollektivtrafikkreiser er viktige virkemidler for å få til dette.
Kan fylkesordføreren garantere de reisende i Akershus at prisen på månedskort for vanlig
reisende ikke vil øke utover det som følger av inflasjon?
Vilde Lofthus Rooth
Arbeiderpartiet

Interpellasjon 4/16 fra representanten Jan Sandal (Ap) om beredskap ved forsinkelser i
kollektivtrafikken (utsatt fra 15.2.16)
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Interpellasjon fra representanten Jan Sandal (Ap) om beredskap ved forsinkelser i
kollektivtransporten
Med det framtidssamfunnet som vi ønsker å fremme i Akershus, blir det stadig viktigere å
gjøre kollektivtrafikken velfungerende og dermed attraktivt til å bruke for våre innbyggere. I
dette inngår at trafikken går presis og er på alle måter pålitelig.
Jeg vil ta utgangspunkt i den interpellasjon jeg hadde på fylkestinget i november om hva som
kan gjøres med de store problemene vi har med signalsystemene til jernbanen, noe som fører
til stadige forsinkelser.
Fylkesordførerens svar på min interpellasjon var etter min mening både negativ og positiv.
Negativ fordi det innspillet Jernbaneverket hadde gitt fylkesordføreren, var avvisende til at det
var mulig å forsere utbyggingen av det nye felles europeiske signalsystemet i vår region til å
bli mindre enn 10 år. Positivt fordi fylkesordføreren lovte for sin del å stå på maksimalt for
allikevel å få til en forsering. Men uansett hvordan det går med utbyggingen av nytt system,
vil det ta lang tid før dette blir operativt. I mellomtiden må vi få til de avbøtende tiltak som er
mulig. Det er ekstra viktig nå når vi har vedtatt Regional plan for areal og transport som så
sterkt bygger på at jernbanen skal være ryggraden i vårt framtidige utbyggingsmønster.
Et sentralt avbøtende tiltak er å sikre at vi har faglig gode og robuste beredskapssystemer ved
forsinkelser i kollektivtrafikken.
God informasjon til trafikantene er en svært viktig del av systemene. Den er blitt bedre, men
er ennå ikke stabil nok og er dermed ikke tilfredsstillende.
At en får raskt fram alternative transportmuligheter, er en annen viktig del av beredskapen.
Her svikter det til stadighet. Det er det særlig problemer med jernbanen og i samspillet
mellom jernbane og buss, og til og med mellom ekspressbusser og lokalbusser. Dette gjelder
altså ikke bare internt hos den enkelte samferdselsaktør, men også mellom dem.
Disse problemene er ikke nye og har vært dokumentert til stadighet, uten at det har blitt
akseptable forhold. En fersk utredning fra Riksrevisjonen i november retter særlig sterk
kritikk mot NSB, Jernbaneverket og andre samferdselsaktører for manglende koordinering

ved innstillinger og store forsinkelser. I følge Riksrevisjonen var i 2014 for eksempel 11,7 %
av NSBs persontog forsinket. I tillegg kommer innstillinger. For sentrale strekninger i InterCity-triangelet var ventetiden på alternativ transport 53 minutter, mot NSBs mål om en
halvtime.
Akershus er desidert landets største jernbanefylke når det gjelder persontransport. Vi har
dermed en svært stor andel av problemene. Med fylkeskommunens brede ansvar for
samferdsel er vi derfor en sentral «problemeier» på vegne av våre innbyggere.
Vi i fylkeskommunen kan ikke styre for eksempel Ruter og NSB i detalj, men vi har ulike
kanaler til å påvirke samferdselsaktørenes mål og systemer, i hvert fall over noe tid. Vi
trenger derfor en tydelig strategi for å få til de nødvendige forbedringer, ikke minst når det
gjelder samspillet med staten og hva den gjør på sine ansvarsområder.
På denne bakgrunn vil jeg spørre fylkesordføreren om hva fylkesordføreren mener om
alvorligheten av de stadige forsinkelsene i kollektivtrafikken, hva fylkesordføreren mener bør
gjøres og behovet for å få utredet saken nærmere?
Jeg for min del mener at det trengs en slik utreding av saken og fremmer derfor også et
konkret forslag til vedtak som lyder:
«Det bes utredet omfang og art av problemene med sviktene beredskap ved forsinkelser i
kollektivtrafikken i Akershus og at det på dette grunnlag fremmes forslag til en strategi for
hvordan fylkeskommunen skal kunne bidra til å sikre best mulig beredskapssystemer både
internt hos samferdselsaktørene og mellom dem».
Jan Sandal, Arbeiderpartiet

Interpellasjon 5/16 fra representanten Øyvind Rideng (H) om ressurspool mot vikarløse
timer
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Interpellasjon fra representanten Øyvind Rideng (H) om ressurspool mot vikarløse
timer
Det har i flere saker i fylkestinget de siste årene vært fokus på timer der elevene av ulike
årsaker ikke har lærer til stede. Akershusskolen er generelt på et høyt nivå, og vi har
ambisjoner om å løfte oss videre. Det er grunnleggende at flest mulige elever får god
undervisning fra kompetent undervisningspersonale i flest mulig av de oppsatte timer.
I en så stor virksomhet som Akershus fylkeskommune, bør man planlegge bedre med at det til
enhver tid vil være sykefravær blant undervisningspersonalet. En løsning på dette kan være at
det i hver region bygges en passe stor ressurspool av relevante faglærere, som kan overta
undervisningen på meget kort varsel, samme dag som sykefraværet oppstår. Skolene kan
derved kalle inn faglærere fra denne ressurspoolen ved behov. På dager med for høy kapasitet
i ressurspoolen, kan man eventuelt vurdere å bruke faglærerne i for eksempel forsterket
opplæring i utvalgte klasser.
Det foreslås at administrasjonen legger fram en sak med forslag til hvordan et forsøk med en
slik ressurspool kan gjennomføres fra og med budsjettåret 2017. Saken bør legges fram før
budsjettbehandlingen høsten 2016. Saken bør inneholde overordnede forslag til mål, omfang,
i hvilke fag dette er mest aktuelt, administrativ gjennomføring, tidsplan og samlet merkostnad.
I hvilken grad en slik ordning kan gjennomføres helt eller delvis i samarbeid med private
aktører bør også vurderes.
Vil fylkesordføreren ta initiativ til at det legges fram en slik sak?
Øyvind Rideng
Høyre
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