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80/16

Vedtak av Regional planstrategi 2017-2020

81/16

Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030

82/16

Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2017 – saken ble
trukket

83/16

Rapport på handlingsprogram i regional plan for innovasjon og nyskaping 2016

84/16

Regional plan for innovasjon og nyskaping. Oppfølging på Regional Innovation
Scoreboard (RIS).

85/16

Høringsuttalelse- Nes kommune - Strategisk næringsplan 2017 - 2030

86/16

Høringingspill til forslag om ny klimalov

87/16

Bruk av solenergi i offentlige bygninger og private husholdninger

88/16

Innovasjon Gardermoen- Søknad om innsatsmidler for 2017- Næringsutvikling på
Øvre Romerike

89/16

Kjeller Innovasjon AS- Søknad om midler for etablering av tidligfase-fondInnsatsmidler for nyskaping 2016

90/16

Hurdal kommune -Tilskudd til utvikling av arrangementsturisme i Akershus -

Orienteringer:





Hovedutfordringer for landbruket i Akershus v/Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag
Strategier og virkemidler/støtteordninger v/Trond Løfsgaard, ass. landbruksdirektør,
Fylkesmannens landbruksavdeling
Seksjonsleder Rune Winum ga en kort innledning til sak 81/16
Fylkesdirektør Øyvind Michelsen ga en orientering om kriterier for tilskuddsordninger
til næringsutvikling.

Eventuelt
Representanten Torunn Skottevik (Ap) ba om, på et framtidig møte, å få orienteringer om
Osloregionens Europakontor og Gøteborg/Oslo-samarbeidets arbeid.

Saker til behandling
80/16 Vedtak av Regional planstrategi 2017-2020
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende merknad til saken:
På bakgrunn av fylkestingets flertallsvedtak 5 desember om ikke gå videre med region Viken
må det legges inn en merknad til (utklippet) tekst fra "Om saken" på side 4. Merknaden må
presisere at denne ble formulert før fylkestingets endelige behandling.
Uavhengig av fylkestingets vedtak i nevnte sak er det på generelt grunnlag uheldig at man
forhånds-konkluderer politiske vedtak i saksfremlegg slik det er formulert her.
Det nye regiontinget som etableres fra 2020 skal innen utgangen av året ha vedtatt en regional
planstrategi for region Viken. Nye samarbeidskonstellasjoner vil kreve samordning av planverk
og ikke minst utarbeidelse av felles kunnskaps- og analysegrunnlag for drøfting av
utfordringsbildet. Forberedelse av dette arbeidet bør starte etter Stortingets avklaring i 2017. I
løpet av høsten 2017 bør det derfor fremmes en likelydende politisk sak i fylkene som redegjør
og legger rammene for en samarbeidsprosess fram mot formell oppstart av arbeidet med
regional planstrategi for den nye regionen våren 2018.
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Skotteviks forslag fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vedtas i henhold til plan og bygningsloven §
7-2.
2. Følgende endringer i høringsutkastet til regional planstrategi vedtas:
6.2.2 Regional plan for Utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling
endres som følger (s 27):
- Navnet endres til regional plan for kompetanse.
- Mål, delmål og problemstillinger for planen justeres
6.4.3 Regional plan for Klima og energi endres som følger (s 34):
- Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med klimatilpasning skal koordineres
og samordnes mellom stat, fylke og kommune.
3. Det fremmes en sak i løpet av høsten 2017 om samordning av arbeidet med regionale
planstrategi utfra nye samarbeidskonstellasjoner.

81/16 Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.

82/16 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2017
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Saken ble trukket før møtet.

83/16 Rapport på handlingsprogram i regional plan for innovasjon og nyskaping 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag
Hovedutvalget ber om at rapporteringen på antall tiltak i handlingsprogrammet for 2017
reduseres.
Hovedutvalget ber om en redegjørelse for de nye prioriterte tiltakene for 2017 innen 1. Kvartal.
I tillegg foreslo utvalget å endre ordlyden i forslag til vedtak fra «godkjennes» til «å ta
rapporten til orientering».
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak, med den redaksjonelle endringen, ble enstemmig
vedtatt.
2. Bøes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalget tar rapport for handlingsprogram 2016 knyttet til Regional plan for innovasjon
og nyskaping til orientering med følgende tillegg:


Hovedutvalget ber om at rapporteringen på antall tiltak i handlingsprogrammet for
2017 reduseres.



Hovedutvalget ber om en redegjørelse for de nye prioriterte tiltakene for 2017 innen 1.
Kvartal.

84/16 Regional plan for innovasjon og nyskaping. Oppfølging på Regional Innovation
Scoreboard (RIS).
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Utvalgets behandling:
Utvalget foreslo å endre ordlyden «godkjennes» til å ta rapporten «til orientering».
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, med den redaksjonelle endringen, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalget tar rapporteringen på Regional Innovation Scoreboard, 2016 til
orientering.
2. Hovedutvalget ber om at det blir utredet nærmere hvorfor det er så store forskjeller
mellom Oslo og Akershus og de andre nordiske hovedstadsregionene, og hva som kan
hentes av erfaringer fra disse regionene for å styrke arbeidet i Oslo og Akershus.

85/16 Høringsuttalelse- Nes kommune - Strategisk næringsplan 2017 - 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punktene 2-3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme
(FrP).
Vedtak:

1. Akershus fylkeskommune er positive til at Nes kommune utarbeider strategisk
næringsplan. Høringsforslaget gir et godt og konkret grunnlag for å styrke arbeidet med
næringsutvikling i kommunen i samarbeid med relevante aktører, i tråd med Regional
plan for innovasjon og nyskaping.
2. Fylkeskommunen er enig i hovedtrekkene i planen, men vil vise til føringer gitt i
Regional plan for Areal og transport, og vil anmode kommunen om å rullere
kommuneplanen.
3. For øvrig vises det til den administrative uttalelsen fra Akershus fylkeskommune til Nes
kommune av 15. november 2016.

86/16 Høringinspill til forslag om ny klimalov
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune mener det er positivt at det kommer en klimalov som forplikter
nasjonale beslutningsmyndigheter til et mål om et lavutslippssamfunn, men savner
tallfesting av lavutslippssamfunnet og konkrete mål for ikke-kvotepliktig sektor.
2. Det er ønskelig med etablering av et felles rapporteringsverktøy som inkluderer arbeid med
klimatiltak i fylkeskommuner og kommuner, slik at man bedre kan koble mål og tiltak
mellom kommune, fylkeskommune og stat.
3. Klimaloven bør være retningsgivende for utarbeidelse av samfunnsplaner på alle
forvaltningsnivåer, og være tydelig på hvilke konsekvenser loven vil få for
prosjekter/beslutninger i strid med målene.

Utvalgets behandling:
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) fremmet følgende forslag basert på
fylkesrådmannens forslag, med tillegg markert med understrekninger:
1. Akershus fylkeskommune mener det er positivt at det kommer en klimalov som forplikter
nasjonale beslutningsmyndigheter til et mål om et lavutslippssamfunn, men savner
en definisjon av hva lavutslippssamfunnet er og en tallfesting av lavutslippssamfunnet og
konkrete mål for ikke-kvotepliktig sektor.
2. Det er ønskelig med etablering av et felles rapporteringsverktøy som inkluderer arbeid med
klimatiltak i fylkeskommuner og kommuner, slik at man bedre kan koble mål og tiltak
mellom kommune, fylkeskommune og stat. Kommunen og fylkeskommune må synliggjøre
klimavirkningene av sine budsjett og handlingsplaner.
3. Klimaloven bør være retningsgivende for utarbeidelse av samfunnsplaner på alle
forvaltningsnivåer, og være tydelig på hvilke konsekvenser loven vil få for
prosjekter/beslutninger i strid med målene.
Leder Eirik Trygve Bøe (V) fremmet:
Nytt punkt 1:
Akershus fylkeskommune forutsetter at regjerningens budsjettavtale for 2017, verbalforslag nr.
18, legges til grunn for en ny klimalov.

Og nytt punkt 4:
Det bør utvikles et rapporteringssystem og karbonbudsjett for fylkeskommunen i tråd med
Regjeringens budsjettavtale for 2017, verbalforslag 18.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Det vil være ønskelig at det etablere et system der regjeringen legger frem en klimapolitisk
handlingsplan for kommende stortingsperiode, og forslag til karbonbudsjett for de tre neste
stortingsperiodene. Loven bør angi kriterier for endring av klimamålene som samsvarer med
kravene som ligger i Paris-avtalen, inkludert progressivt strammere mål. Regjeringen bør
hvert år redegjøre for Stortinget om status for klimapolitikken, og eventuelt foreslå nye
tiltak.
2. Karbonbudsjettene bør fordeles på bindende mål for hver enkelt sektor og omfatte alle
sektorer. Dersom en sektor ikke oppnår målene, må andre sektorer kutte mer. Regjeringen
har et forpliktende ansvar for helheten.
3. Det bør etableres en nasjonal klimakomité som gir faglig baserte råd til målsettinger og
tiltak.

Votering:
1. Bøes nye punkt 1 ble vedtatt med 12 mot 1 (FrP) stemme.
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
3. Hansens tillegg til samme punkt ble enstemmig vedtatt.
4. Hansens tillegg til fylkesrådmannens forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV)
og falt.
5. Solums tilleggsforslag punkt 1 fikk 4 stemmer (Ap + MDG) og falt.
6. Solums tilleggsforslag punktene 2-3 ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + FrP).
7. Bøes øvrige tilleggsforslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune forutsetter at regjerningens budsjettavtale for 2017, verbalforslag
nr. 18, legges til grunn for en ny klimalov.
2. Akershus fylkeskommune mener det er positivt at det kommer en klimalov som forplikter
nasjonale beslutningsmyndigheter til et mål om et lavutslippssamfunn, men savner en
definisjon av hva lavutslippssamfunnet er og en tallfesting av lavutslippssamfunnet og
konkrete mål for ikke-kvotepliktig sektor.
3. Det er ønskelig med etablering av et felles rapporteringsverktøy som inkluderer arbeid med
klimatiltak i fylkeskommuner og kommuner, slik at man bedre kan koble mål og tiltak
mellom kommune, fylkeskommune og stat.
4. Klimaloven bør være retningsgivende for utarbeidelse av samfunnsplaner på alle
forvaltningsnivåer, og være tydelig på hvilke konsekvenser loven vil få for
prosjekter/beslutninger i strid med målene.

5. Karbonbudsjettene bør fordeles på bindende mål for hver enkelt sektor og omfatte alle
sektorer. Dersom en sektor ikke oppnår målene, må andre sektorer kutte mer. Regjeringen
har et forpliktende ansvar for helheten.
6. Det bør etableres en nasjonal klimakomité som gir faglig baserte råd til målsettinger og
tiltak.
7. Det bør utvikles et rapporteringssystem og karbonbudsjett for fylkeskommunen i tråd med
Regjeringens budsjettavtale for 2017, verbalforslag 18.

87/16 Bruk av solenergi i offentlige bygninger og private husholdninger
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Det gjennomføres en mulighetsstudie mht. solcelleinstallasjoner i fylkeskommunens egen
bygningsmasse.
2. Vurdering av støtte til tiltak i kommunene til solceller/solfangere i private
husholdninger/byggeiere gjøres i forbindelse med arbeidet med regional plan for klima og
energi, som skal vedtas i desember 2017.

88/16 Innovasjon Gardermoen- Søknad om innsatsmidler for 2017- Næringsutvikling på
Øvre Romerike
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø innvilger Innovasjon Gardermoen AS inntil kr
250 000,- fra innsatsområde innovasjon 311130 for 2017.
2. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte i tråd med EØS avtalens regler for offentlig støtte.

89/16 Kjeller Innovasjon AS- Søknad om midler for etablering av tidligfase-fondInnsatsmidler for nyskaping 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan næring og miljø innvilger Kjeller Innovasjon AS inntil kr 600 000,-, og
maksimalt 50% av prosjektets finansiering, til etablering av et tidligfasefond i samarbeid
med European Investment Fund (EIF). Bevilgningen belastes innsatsmidler innovasjon,
konto 311130 for 2016.
2. Støtten forutsetter at et bredt regionalt konsortium støtter opp om arbeidet, og at flere
finansieringspartnere deltar.

90/16 Hurdal kommune -Tilskudd til utvikling av arrangementsturisme i Akershus Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 07.12.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr. 150 000 til Hurdal kommune til prosjektet:
«Utvikling av arrangementsturisme i Akershus» . Det forutsettes at kommunene bidrar med
tilsvarende beløp og at arrangementet FIS World Cuprenn i Telemark blir arrangert som
forutsatt i søknaden.
2. Det søkes etablerert et samarbeid med Oslo Brand Alliance med sikte på å inkludere
prosjektet i deres internasjonale profilering.
3. Midlene bevilges fra ansvar 313313 innsatsmidler reiseliv.

