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Saker til behandling
22/16 Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2016 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

23/16 By- og tettstedssatsingen 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggspunkt:
Det vektlegges prosjekter som støtter opp under klima- og miljøvennlig arkitektur og
planlegging.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Solums forslag fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt.
Vedtak:
1. By- og tettstedssatsningen videreføres og søkes styrket ved samordning med Statens
vegvesen og Riksantikvarens by- og tettstedssatsing.
2. Areal- og transportplanens vekstområder prioriteres tydeligere i by- og tettstedssatsingens
tilskuddsordning.
3. Akershus fylkeskommune stimulerer til at kommuner deltar i internasjonale
byutviklingsprogram.

24/16 Disponering av miljøfondet for 2016 for tiltak utenom hydrogensatsingen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:

Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende nye kulepunkt til innstillingens
punkt 1:
Miljøvennlig bygg og planlegging: Prosjekter for grønn by- og tettstedsutvikling
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Solums tilleggsforslag fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø prioriterer følgende tre innsatsområder for annen
bruk av fylkeskommunens miljøfond enn til hydrogensatsingen:
 Transport: Ladepunkter og biodrivstoff
 Avfallshåndtering: Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
 Stasjonær energi: Energisparing og energiomlegging
2. Følgende prinsipper for tildeling av støtte legges til grunn for disponeringen av
miljøfondet:
 Klimaeffekt per krone tildelt fra fylkeskommunen
 Tiltaksutløsende effekt
 Inntil 50 % kostnadsdekning og maksimalt 500 000 NOK
 Spredning på geografi og innsatsområder
3. Prioriteringene og tildelingsprinsippene gjelder frem til regional plan for klima og
energi er vedtatt og iverksatt.
4. Den regionale klima- og energiplanen fra 2017 skal legge grunnlaget for forvaltning av
miljøfondet ved å knytte tiltak og prosjekter til planens handlingsprogram, etter dialog
med kommuner, regionråd og relevante aktører.

25/16 HydrogenTaxiprosjekt i Asker og Bærum
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Vedtak:

1. Akershus fylkeskommune vil etter utlysning bevilge støtte på kr 100.000 pr. bil i pilotprosjekt for taxi
i Asker og Bærum. Prosjektet har en ramme på 20 biler.
2. Akershus fylkeskommune mellomfinansierer en bestilling på 5 biler i oppstarten av prosjektet,
samlet beløp på inntil 2 mill kr.

3. Fylkeskommunen vil medvirke til at Enovas virkemidler i fremtiden blir tatt i bruk i omlegging i
drosjenæringen til fossilfri drift.
4. Bevilgningen og mellomfinansieringen finansieres over Miljøfondet, ansvar 715114.

26/16 Invitasjon til deltagelse i styringsgruppe for Interreg prosjekt Ren kystlinje 2016 2018.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo Eirik Trygve Bøe (V).
Representanten Torunn Skottevik (Ap) foreslo Tone Merethe Hansen (Ap) som medlem.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Melgaards forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Skottevik ble dermed overflødig og ikke votert over.
Hovedutvalgets innspill:
1. Fra Akershus fylkeskommune velges som medlem eller varamedlem til styringsgruppen
for Interreg-prosjektet Ren kystlinje:
Eirik Trygve Bøe (V)
2.

De valgte representantene fra fylkeskommunene Vestfold, Buskerud og Akershus avtaler
seg imellom hvem som er fast representant og hvem som er vara.

27/16 Søknad om midler for 2016 fra Akershus reiselivsråd
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommune bevilger 1,85 mill. kr for 2016 til Akershus Reiselivsråd til
gjennomføring av oppgavene som fremgår av søknaden.

28/16 Søknad om innsatsmidler nyskaping - OREEC - Deltagelse i International Cleantech
Network (ICN)
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger OREEC v/Kunnskapsbyen Lillestrøm inntil kr
77 000,- til internasjonalt samarbeid innenfor International Cleantech Network (ICN).
2. Støtten dekker ikke medlemskontingent for OREEC i ICN. Tilskuddet utgjør inntil 37 % av
finansieringen og tildeles som bagatellmessig støtte for 2016.
3. Tilskuddet dekkes over budsjettposten for innsatsmidler for innovasjon - 311130.

29/16 Søknad om tilskudd til gjennomføring av prosjektet "Arctic an Cold Climate
Solutions"
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling fikk 6 stemmer (H + KrF) og falt.
Vedtak:
Søknaden avslås.

30/16 Bærekraftfestivalen i Hurdal - søknad om tilskudd og partnerskap
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Eirik Trygve Bøe (V) foreslo å øke støtten med kr. 125.000.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
2. Bøes forslag fikk 3 stemmer (V, MDG + SV) og falt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:

1. Akershus fylkeskommune er positiv til Hurdal kommunes satsing på Bærekraftfestivalen og ønske
om å mobilisere lokalsamfunnet for å rette mer oppmerksomhet mot bærekraftige løsninger.
Akershus fylkeskommune støtter festivalen med 125.000 kr,
som belastes Miljøfondet, ansvar 715114.
2. Kommunens søknad om tilskudd for folkehelse for 2016 vurderes sammen med søknader fra øvrige
kommuner i Akershus. Kommunen oppfordres til å søke eventuell støtte for 2017 innenfor ordinære
tilskuddsordninger.
3. Bærekraftfestivalen er et arrangement som er positivt lokalt, men vil også kunne bidra til å inspirere
lokalsamfunn nasjonalt. Akershus fylkeskommune støtter konferansen økonomisk, men ønsker ikke
å delta i styringsgruppen.

31/16 Representant til styringsgruppe for vannregion Glomma
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo Eirik Trygve Bøe (V) som medlem.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) foreslo Fatima Valdes Haugstveit (Ap) som
medlem.
Hovedutvalget ville la forslagene følge saken til fylkesutvalget.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
Akershus fylkeskommune oppnevner ……………………, med ……………………… som
vararepresentant til styringsgruppa for vannregionen Glomma.
Forslag som følger saken:
Forslagene på Eirik Trygve Bøe (V) og Fatima Valdes Haugstveit (Ap) som medlem i
styringsgruppa følger saken til fylkesutvalget.

32/16 Studietur i 2016 for Hovedutvalg for plan, næring og miljø
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Eirik Trygve Bøe (V) foreslo å utsette saken.
Votering:

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
Saken utsettes.

33/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. AFK vil legge til rette for at videregående skoler i størst mulig grad skal støtte opp under
sambruk med lokale kulturaktiviteter og frivillighet.
2. Klasserom og andre passende lokaler skal så langt det er praktisk gjennomført kunne brukes
til øving, fremføringer, foredrag, studio og annet som støtter opp under kor, korps, band, dans
og andre lokale kulturelle eller frivillige aktiviteter.
Større lokaler i tilknytning til skolene, som gymsaler, kantiner, møtesaler m. m bør som
hovedregel tilrettelegges for det samme.
3. Når videregående skoler bygges, påbygges eller ombygges bør det være et mål at det skapes
saler etter den nye standarden for akustikk: NS 8178.
4. Siden Akershus har fått et stort antall flyktninger og asylsøkende de siste årene ber AFK
Fylkesrådmann komme tilbake til fylkestinget med en sak om mulighetene for en målrettet
kultursatsing knyttet til flyktninger og asylsøkere innen utgangen av Q2 2017. Satsingen skal
skje innen eksisterende budsjettrammer.
5. AFK vil utarbeide retningslinjer for håndtering og effekter av klimaendringenes betydning for
kulturminnevern.
AFK vil bidra til å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et positivt bidrag til
folkehelsen, inkludert aktiv bruk i behandling, rehabilitering osv.
6. Inngå avtaler med andre regioner i Europa for å skape gjensidig utbytte innen kultursektoren.
7. Integrere kulturen som et begrep i "8-millioner byen" (Samarbeidet Akershus, Oslo,
Gøteborg, Malmø, København)
8. Bruke digitale muligheter som den primære distribusjonskanalen for kulturuttrykk etter
fysiske besøk
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Høringen må ha som mål å favne så bredt at flest mulig kommer med innspill
2.Idrettsanlegg er også viktige kulturanlegg. Som en del av kulturplanen bør det utarbeides en
oversikt over alle idrettsanlegg i Akershus, slik at Akershus også har en fylkesanleggsplan.

3.De som kommer med høringssvar bør utfordres på målgrupper, slik at vi best mulig kan
målrette kulturtilbudet vårt.
4.Vilkår for kunstnere er en viktig del av det å rekruttere og beholde kunstnere. Dette bør med
som en del av planen
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, V og
KrF:
1.3.1 Visjon
Ny formulering: Visjonen er å ha et inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere
har lik tilgang til kulturuttrykk, i henhold til artikkel fire i UNESCOs konvensjon om å verne og
fremme et mangfold av kulturuttrykk.
1.3.2 Mål
Tilleggsforslag om publikums utvikling
Målene for kulturplanen:
• Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet.
• Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i byog tettstedsutviklingen.
• Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid.
• Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid med
publikum og publikums utvikling.
2.1 Et inkluderende kulturliv
Nytt kulepunkt;
• Kulturinstitusjonene i Akershus bør ha strategier for hvordan de invitere innvandrere og deres
barn med.
2.2 Barn og unge
nytt kulepunkt;
* UngKulturMøte UKM, ble opprinnelig dratt i gang i Akershus og er mange små lokale
festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender
kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune.
Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Dette er et
godt tilbud som skal viderøres.
3.3 Den kulturelle skolesekken
Ny setning: Omfanget av fylkeskommunens ansvar for tilrettelegging og produksjon til den
kulturelle skolesekken vil kunne endres dersom flere ønsker å være direkte kommuner.
Legges til under avsnitt under punkt 3.3.
4.1.1. Fylkesbiblioteket kan sammen med folkebibliotekene utvikle en strategi for hvordan
barn og unge i Akershus skal bli bedre lesere.
(der skal stå "bør" i stedet for "kan" i teksten.
4.6.1 Akershus Kunstsenter

Ny setning: Det understrekes at økt egeninntjening gjennom partnerskap med næringslivet og
andre aktører, billettinntekter og annet er viktig for å sikre et bærekraftig regionalt kunstsenter.
Legges i avsnittet.
I tillegg ble følgende oversendelsesforslag fremmet uten realitetsvotering:
Om utlånsordningen:
Forslag;
Videregående skoler som kulturbygg!
Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en sak som ser på en utvidet utleiemodell av videregående
skoler og våre flerbrukshaller.
Det er viktig at fylkeskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse kan benyttes av
idretten, frivillige og kulturaktiviteter utenom kjernetiden.
At skolene kan brukes til flere kulturformål vil kunne bli til glede for lokalmiljøene gjennom en
utvidet utlånsordning. Gode standardiserte kontrakter må bli gjenstand for utleie, slik at alle
leietakere og skoler forholder seg til det samme regelverket.
Vi ber rådmannen videre se på flerbrukshallene og støynivået (nye HMS krav) Hallene kan med
fordel legge opp til akustikk i tråd med den nye norske standarden NS 8178. Det vil også kunne
åpne opp for brukervennlighet for korps og orkester.
Samtidig må man se på totaliteten i tilbudet og ha leiepris som ikke utkonkurrer andre tilbud
som f.eks. samfunnshus etc. Det må foretas en konsekvens analyse av hva en ev. utvidet og
tilpasset utlånsordning vil innebære.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Solum fikk 2 stemmer (MDG +
SV) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling med tilleggsforslagene til Ap fikk 5 stemmer (Ap, MDG +
SV) og falt.
3. Fylkesrådmannens innstilling med endringer og tillegg fremmet av H, FrP, V og KrF ble
vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Ap).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
- Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar høringsutkastet til Kulturplan for
Akershus 2016-2023 slik det er vedlagt, med følgende merknader:
1.3.1 Visjon
Ny formulering: Visjonen er å ha et inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere
har lik tilgang til kulturuttrykk, i henhold til artikkel fire i UNESCOs konvensjon om å verne og
fremme et mangfold av kulturuttrykk.
1.3.2 Mål
Tilleggsforslag om publikums utvikling
Målene for kulturplanen:
• Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet.
• Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i byog tettstedsutviklingen.
• Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid.

• Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid med
publikum og publikums utvikling.
2.1 Et inkluderende kulturliv
Nytt kulepunkt;
• Kulturinstitusjonene i Akershus bør ha strategier for hvordan de invitere innvandrere og deres
barn med.
2.2 Barn og unge
nytt kulepunkt;
* UngKulturMøte UKM, ble opprinnelig dratt i gang i Akershus og er mange små lokale
festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender
kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune.
Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Dette er et
godt tilbud som skal viderøres.
3.3 Den kulturelle skolesekken
Ny setning: Omfanget av fylkeskommunens ansvar for tilrettelegging og produksjon til den
kulturelle skolesekken vil kunne endres dersom flere ønsker å være direkte kommuner.
Legges til under avsnitt under punkt 3.3.
4.1.1. Fylkesbiblioteket kan sammen med folkebibliotekene utvikle en strategi for hvordan
barn og unge i Akershus skal bli bedre lesere.
(der skal stå "bør" i stedet for "kan" i teksten.
4.6.1 Akershus Kunstsenter
Ny setning: Det understrekes at økt egeninntjening gjennom partnerskap med næringslivet og
andre aktører, billettinntekter og annet er viktig for å sikre et bærekraftig regionalt kunstsenter.
Legges i avsnittet.
-

Kulturplan for Akershus 2016-2023 legges ut på offentlig høring, med høringsfrist 01.07.16.

Oversendelsesforslag:
Forslag;
Videregående skoler som kulturbygg!
Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en sak som ser på en utvidet utleiemodell av videregående
skoler og våre flerbrukshaller.
Det er viktig at fylkeskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse kan benyttes av
idretten, frivillige og kulturaktiviteter utenom kjernetiden.
At skolene kan brukes til flere kulturformål vil kunne bli til glede for lokalmiljøene gjennom en
utvidet utlånsordning. Gode standardiserte kontrakter må bli gjenstand for utleie, slik at alle
leietakere og skoler forholder seg til det samme regelverket.
Vi ber rådmannen videre se på flerbrukshallene og støynivået (nye HMS krav) Hallene kan med
fordel legge opp til akustikk i tråd med den nye norske standarden NS 8178. Det vil også kunne
åpne opp for brukervennlighet for korps og orkester.
Samtidig må man se på totaliteten i tilbudet og ha leiepris som ikke utkonkurrer andre tilbud
som f.eks. samfunnshus etc. Det må foretas en konsekvens analyse av hva en ev. utvidet og
tilpasset utlånsordning vil innebære.

34/16 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2015 i henhold til
«Årsregnskap 2015 - Tallregnskap med noter».
2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport 2015 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget» til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 185,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2017
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

106 101
21 763
84 338
7 431
15 761
92 463
185 131

35/16 Regional plan for klima og energi - vedtak av planprogram
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3:
Hovedutvalget ber om sak på hvordan politikerne involveres i planprosessen.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Bøes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Fylkesutvalget vedtar planprogram til regional plan for klima og energi i Akershus 20152030.
2. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med den regionale planen.
3. Hovedutvalget ber om sak på hvordan politikerne involveres i planprosessen.

Notater
116 Videre oppfølging av samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 27.04.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

