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Saker til behandling
93/16 Rapport 2. tertial 2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2016 til orientering.
2. Det foretas følgende endringer av investeringsbudsjett og finansiering:
Rebudsjetteringer og endringer investeringsbudsjett

Beløp

(tall i 1 000 kr)
Utdanning og kompetanse - nedjustering prosjekter
Tannhelse - nedjustering prosjekter
Samferdsel og transport - nedjustering prosjekter

-118 579
-3 250
-138 606

Tannhelse - nedjustering investeringer i utstyr

-2 000

Overføring av låmedmidler til AFK eiendom FKF

-6 400

Sum investeringsutgifter

-268 835

Finansiering
Reduksjon mva-kompensasjon investeringer
Overføring fra drift til investering

53 000
13 435

Reduksjon av lån

202 400

Sum finansiering

268 835

3. Som følge av ny prognose for investeringer og rebudsjetteringer pr. 2. tertial 2016,
foreslås rammen for finansiering med lån justert ned med 202,4 mill. kr inntil 266 mill.
kr.
4. Fylkestinget tar oversikten for 12 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
5. Det foretas følgende budsjettreguleringer:

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
912100
944000
980100
901010
902000

-8 000 000,00
111 435 000,00
-13 435 000,00
-139 100 000,00
49 100 000,00
0,00

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
Økning renteinntekter
Økt avsetning disposisjonsfond - fra økning frie inntekter/renteinntekter
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)
Økt anslag skatteinntekter
Redusert rammetilskudd

PO4 Tannhelse
-10 500 000,00 Innsparing drift tannhelse - overføres disposisjonsfond
10 500 000,00 Økt avsetning disposisjonsfond - fra innsparing tannhelse
0,00

401100
944000

701020
701020
720213
720213
721415
721415
721415
720213
980100
744002

-200 000,00
200 000,00
8 000 000,00
-8 000 000,00
-15 579 000,00
-3 902 000,00
3 902 000,00
15 579 000,00
-1 500 000,00
1 500 000,00
0,00

PO7 Samferdsel og transport
Løyver - lavere inntekter enn forventet
Løyver - lavere inntekter enn forventet
Reduksjon bruk av fond - endring av sonestruktur i Follo
Reduksjon bruk av fond - endring av sonestruktur i Follo
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes fra Vaterland Bussterminal - endret kontantstrøm omløpsavgift
Overføring fra investering til drift (overføringskonto)
Til drift fra investering - Tilskudd til andres investeringer (Kollektivtrafikk)

PO8 Diverse sektoruavhengige utgifter/inntekter
-2 612 000,00 Avsetning til premieavviksfond
2 612 000,00 Arbeidsgiverandel AIPK
0,00

831200
831200

0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
53 000 000,00 Reduksjon mva-kompensasjon investeringer (reduserte inntekter)
-53 000 000,00 Bruk av lån (oppjustering i 2016) pga lavere mva-kompensasjon
0,00

097001
091000

00910

021000
021000
021000
021000
021000
021000
091000
098000

87224
10500
10601
10301
13192
33291
00910
00989

-8 000 000,00
-74 500 000,00
-10 000 000,00
-23 000 000,00
-500 000,00
-2 579 000,00
105 144 000,00
13 435 000,00
0,00

023000
023000
401100
401100
091000
091000
092200
091000

80129
80140
87400
87400
00910
00910
00922
00910

-1 500 000,00
-250 000,00
-1 500 000,00
-2 000 000,00
2 000 000,00
3 250 000,00
-6 400 000,00
6 400 000,00
0,00

PO2 Utdanning og kompetanse
Nedjustering Nytt skoleadministrativt system (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Erverv av tomter og infrastruktur (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Programmering/prosjektering (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Ombygg/utbygg for økt elevkapasitet (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Lørenskog vgs - nybygg og kap.utvid (rebudsjetteres i 2017)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)

PO4 Tannhelse
Nedjustering Ås tannklinikk - nye lokaler (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Elektronisk bildebehandlingssystem (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Investering utstyr (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Investering utstyr
Bruk av lån (nedjustering i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)
Overføring av lånemidler til AFK Eiendom
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017) (AFK eiendom FKF)

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

26 000,00
3 582 000,00
-21 551 000,00
10 845 000,00
7 098 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00

PO7 Samferdsel (AFK midler)
Omdisponering - Strekningsvisetiltak
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Miljø- og service
Omdisponering - Kollektivtrafikktiltak
Omdisponering - Store kollektivtiltak
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie (Streningsvisetiltak)
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie (Gang- og sykkelveier)

075110
075130
075150
075160
075161
075110
075130

07520
07580
07590
07550
07701
07520
07580

075160
098000

07550
00989

075110
075120
075130
075140
075150
075160
075170
091000

07520
07530
07580
07540
07590
07550
07510
00910

14 556 000,00
-62 725 000,00
-52 386 000,00
-12 733 000,00
-12 418 000,00
-1 700 000,00
-11 200 000,00
138 606 000,00
0,00

075130
075170
075110
075130

07580
07510
07520
07550

5 000 000,00
-5 000 000,00
-10 000 000,00
10 000 000,00

072000
072000
075130
075160
075170

07563
07564
07580
07550
07510

-111 110 000,00
-123 563 000,00
-38 247 000,00
-48 900 000,00
-8 438 000,00
-330 258 000,00

075130
075170
075110
075130

07580
07510
07520
07550

-5 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00

Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Planlegging
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie

072000
072000
075130
075160
075170

07563
07564
07580
07550
07510

111 110 000,00
123 563 000,00
38 247 000,00
48 900 000,00
8 438 000,00
330 258 000,00

Nedjustering inntekter Kolsåsbanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Fornebubanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Gang- og sykkelveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Planlegging (rebudsjetteres i 2017)

-1 500 000,00 Fra investering til drift - Kollektivtrafikk
1 500 000,00 Overføring fra investering til drift (overføringskonto)
Oppjustering Strekningsvise tiltak (nedjusteres i 2017)
Nedjustering Mindre utbedringer (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Gang- og sykkeleveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Trafikksikkerhetstiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Miljø- og servicetiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Planlegging (rebudsjetteres i 2017)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)

PO7 Samferdsel (Oslopakke 3)
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Planlegging
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Nedjustering Kolsåsbanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Fornebubanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Gang- og sykkelveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Planlegging (rebudsjetteres i 2017)

0,00 Sum - Investeringsbudsjett AFK

94/16 Ny forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
Fylkestinget vedtar vedlagt forskrift, med følgende endringer:
a) Størrelsen på beløpssatsen gis uavhengig av type funksjonshemming
b) Redusert reiserett utgjør halvparten av ordinær reiserett
c) Nedre aldersgrense for å godkjennes som TT-bruker er 10 år

Utvalgets behandling:
Representanten Ketil Nordengen (H) fremmet forslag om på vegne av H, Ap, FrP, MDG,
V, Sp, KrF + SV:
Nytt punkt:
d. Prioriterte brukere beholder vedtaket t.o.m 30/6-17 med antatt kostnad kr. 5. mill.
Kostnaden bevilges som ekstra bevilgning om lag kr. 5. mill. for et halvt år og legges inn i
2017-budsjettet.
Representanten Jan Sandal (Ap) gjenopptok følgende forslag som også ble fremmet på
vegne av alle partiene:
Nytt punkt:
e. Når ny nasjonal forskrift for TT-transport er klar, vil Akershus fylkeskommune søke å
harmonisere vårt regelverk med dette.
Representanten Ida Ohme Pedersen (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Paragraf 6B
Søker som disponerer bil innkjøpt med støtte fra NAV innvilges ikke reiserett
Paragraf 6D
Søker med førerkort og egen bil tildeles ikke reiserett
Konsekvenser og utfordringer knyttet til bestillingstransport vises når saken kommer tilbake.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at Pedersens forslag ble oversendt
administrasjonen uten realitetsvotering og fikk forslagsstillers og fylkestingets tilslutning
til dette.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling med fellesforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget vedtar vedlagt forskrift, med følgende endringer:
a)
Størrelsen på beløpssatsen gis uavhengig av type funksjonshemming
b)
Redusert reiserett utgjør halvparten av ordinær reiserett
c)
Nedre aldersgrense for å godkjennes som TT-bruker er 10 år
d)
Prioriterte brukere beholder vedtaket t.o.m 30/6-17 med antatt kostnad kr. 5. mill.
Kostnaden bevilges som ekstra bevilgning om lag kr. 5. mill. for et halvt år og legges inn
i 2017-budsjettet.
e)
Når ny nasjonal forskrift for TT-transport er klar, vil Akershus fylkeskommune søke å
harmonisere vårt regelverk med dette.
Oversendelsesforslag fra Ida Ohme Pedersen (FrP):
Endring Paragraf 6B
Søker som disponerer bil innkjøpt med støtte fra NAV innvilges ikke reiserett
Endring Paragraf 6D
Søker med førerkort og egen bil tildeles ikke reiserett

Konsekvenser og utfordringer knyttet til bestillingstransport vises når saken kommer tilbake.

95/16 Midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med
fare for høy luftforurensing i Oslo
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune støtter at Samferdselsdepartementet, med hjemmel i lov av 21.
juni 1963 nr. 23 om vegar § 27 (2), kan fastsette forskrift om midlertidige tidsdifferensierte
bompengetakster i Oslo, til bruk på dager med fare for høy luftforurensning. Følgende
legges til grunn for forskriften:
 Forskriften fastsettes til bruk i fremtidige tilfeller med fare for høy luftforurensning i
Oslo.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster skal kunne iverksettes ved varsel om
timemiddel NO2 på over 200 μg/m³ i større områder, og det samtidig er varslet en
inversjonsperiode. Takstene innføres fra midnatt og gjelder døgnkontinuerlig – dvs.
fra kl. 00:00 til 24:00.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster innebærer en femdobling av
bompengetakstene.
 Det gjøres ikke unntak fra midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster ut over de
som allerede er unntatt betaling i bomringen. Gjeldende fritak og rabattordninger
videreføres.
 Brukere med HC-kort omfattes ikke av tidsdifferensierte bompengesatser.
2. Akershus fylkeskommune legger videre til grunn at inntekter som følge av beredskapstakster
går inn i det ordinære bompengeregnskapet og fordeles i tråd med Oslopakke 3-avtalen, og
at fram mot iverksetting må mulighetene for økt kapasitet på kollektivtransportmidlene i
perioder med beredskapstakster avklares.
3. Dersom Bærumssnittet skal inkluderes i ordning med beredskapstakster forutsetter Akershus
fylkeskommune at Bærum kommune fatter vedtak om dette.
4. Akershus henstiller Oslo om å intensivere arbeidet med å redusere luftforurensningen fra
vedfyring og båttrafikk i Oslo.
5. Akershus fylkeskommune ber om at det utredes hvordan økt kapasitetsbehov i
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene gjelder,
og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.
6. Det skal være høy grad sannsynlighet for at grenseverdien vil bli nådd uten tiltaket.
Forskriften gjelder vintersesongen 16/17 må revideres når det er miljødifferensierte takster i
bomringen.

Utvalgets behandling:
Utvalgets behandling:
Det ble gjort oppmerksom at første setning i fylkesutvalgets innstilling punkt 6 i
protokollen var feil. Setningen ble nedstemt.

Representanten Trine-Lise Østlund Blime gjenopptok dette forslaget:
Det skal være høy grad sannsynlighet for at grenseverdien vil bli nådd uten tiltaket.

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling punktene 1- 5 ble enstemmig vedtatt.
2. Østlund Blimes gjenopptatte fikk 15 stemmer (H + KrF) og falt.
3. Fylkesutvalgets innstilling punkt 6 fikk 20 stemmer (H, V, Sp + KrF) og falt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter at Samferdselsdepartementet, med hjemmel i lov av 21. juni
1963 nr. 23 om vegar § 27 (2), kan fastsette forskrift om midlertidige tidsdifferensierte
bompengetakster i Oslo, til bruk på dager med fare for høy luftforurensning. Følgende
legges til grunn for forskriften:
 Forskriften fastsettes til bruk i fremtidige tilfeller med fare for høy luftforurensning i
Oslo.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster skal kunne iverksettes ved varsel om
timemiddel NO2 på over 200 μg/m³ i større områder, og det samtidig er varslet en
inversjonsperiode. Takstene innføres fra midnatt og gjelder døgnkontinuerlig – dvs.
fra kl. 00:00 til 24:00.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster innebærer en femdobling av
bompengetakstene.
 Det gjøres ikke unntak fra midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster ut over de
som allerede er unntatt betaling i bomringen. Gjeldende fritak og rabattordninger
videreføres.
 Brukere med HC-kort omfattes ikke av tidsdifferensierte bompengesatser.
2. Akershus fylkeskommune legger videre til grunn at inntekter som følge av beredskapstakster
går inn i det ordinære bompengeregnskapet og fordeles i tråd med Oslopakke 3-avtalen, og
at fram mot iverksetting må mulighetene for økt kapasitet på kollektivtransportmidlene i
perioder med beredskapstakster avklares.
3. Dersom Bærumssnittet skal inkluderes i ordning med beredskapstakster forutsetter Akershus
fylkeskommune at Bærum kommune fatter vedtak om dette.
4. Akershus henstiller Oslo om å intensivere arbeidet med å redusere luftforurensningen fra
vedfyring og båttrafikk i Oslo.
5. Akershus fylkeskommune ber om at det utredes hvordan økt kapasitetsbehov i
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene gjelder,
og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.

96/16 Nedleggelse av Fornebubåten B12
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
Akershus fylkeskommune etterkommer ikke innbyggerinitiativet som ber Ruter reversere sin
avgjørelse om å avvikle båttilbudet mellom Aker Brygge og Fornebu.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) orienterte om initiativtakernes ønske om å henvende seg til
fylkestinget i møtet jf. fellesreglementet for folkevalgtes organer § 5.5 og inviterte
fylkestinget til å votere over dette.

Representanten Nikki Schei (MDG) gjenopptok partiets alternative forslag:
1. Akershus fylkeskommune etterkommer innbyggerinitiativet som ber Ruter reversere sin
avgjørelse om å avvikle båttilbudet mellom Aker Brygge og Fornebu.
2. Det legges frem en helhetlig sak om fergesatsning i Oslofjorden, i lys av mulighetene for
elektrifisering av fergene, og eventuell innføring av «bybane til sjøs», og hvilke
konsekvenser et utvidet og mer miljøvennlig fergetilbud kan få for avlastning av veinettet
og for videreutvikling av andre deler av bo- og arbeidsmarkedet i regionen.
3. Driften av Fornebu-båtlinjen opprettholdes inntil det er gjort en bred vurdering av hvordan
denne linjen passer inn i et fremtidig tilbud, slik at vi nå ikke svekker muligheten for en
langsiktig fergesatsning ved å stoppe tilbudet bare i lys av dagens løsninger.
Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap,
FrP, MDG, V, Sp, KrF + SV:
En ny vurdering av båttilbud på Fornebu med nullutslippsbåter kan bli aktuelt på et senere
tidspunkt dersom markedsgrunnlaget er endret og bussframkommeligheten til Fornebu svekkes
vesentlig som følge av byggearbeider i forbindelse med Fornebubanen og E18

Votering:
1. Fylkesordførers forespørsel om å la initiativtakerne henvende seg til fylkestinget i møtet
fikk 4 stemmer (MDG + SV) og falt.
2. Ved alternativ votering mellom Antuns forslag og hovedutvalgets innstilling, ble
innstillingen vedtatt med 40 mot 3 stemmer (MDG).
3. Fellesforslaget fremmet av Schytz ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus fylkeskommune etterkommer ikke innbyggerinitiativet som ber Ruter reversere sin
avgjørelse om å avvikle båttilbudet mellom Aker Brygge og Fornebu.
En ny vurdering av båttilbud på Fornebu med nullutslippsbåter kan bli aktuelt på et senere
tidspunkt dersom markedsgrunnlaget er endret og bussframkommeligheten til Fornebu svekkes
vesentlig som følge av byggearbeider i forbindelse med Fornebubanen og E18

97/16 Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Saken utsettes med følgende merknader:


De frivillige organisasjonene i referansegruppen må få anledning til å spille inn på
dokumentet slik det foreligger, slik at det kan bli et best mulig grunnlagsdokument. Det
er først og fremst snakk om begrepsopprydding, samt at enkelte presiseringer kan bli
tydeligere.



At referansegruppen får anledning til å spille inn på de nye punktene i utfordringsbildet
som trekkes opp.



Samtidig er det viktig at verdien av frivilligheten som utføres av eldre, bør komme
tydelig fram av frivillighetsmeldingen, siden tilsvarende innsats ofte lønnes.

98/16 Innspill til nasjonal kompetansepolitisk strategi fra Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til innspill til nasjonal kompetansepolitisk
strategi.

Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) gjenopptok følgende tilleggsforslag:
Nytt avsnitt etter fylkesrådmannens forslag:
Det grønne skiftet forutsetter et skifte i norsk kompetansepolitikk. En ny nasjonal
kompetansepolitisk strategi må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en satsning
som fremmer det grønne skiftet.
Strategien må også bidra til at vi får den kompetansen vi trenger for å opprettholde og
videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som blant annet ivaretar nødvendige klima- og
miljøhensyn.

Votering:
1. Fylkesutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Antuns forslag til nytt avsnitt 1. setning ble vedtatt med 29 mot 14 stemmer (H).
3. Antuns forslag til nytt avsnitt 2. setning ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
4. Antuns forslag til nytt avsnitt 3. setning ble vedtatt med 24 mot 19 stemmer (H + FrP).

Vedtak:
Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til innspill til nasjonal kompetansepolitisk
strategi med følgende:
Det grønne skiftet forutsetter et skifte i norsk kompetansepolitikk. En ny nasjonal
kompetansepolitisk strategi må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en satsning
som fremmer det grønne skiftet.

Strategien må også bidra til at vi får den kompetansen vi trenger for å opprettholde og
videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som blant annet ivaretar nødvendige klima- og
miljøhensyn.

99/16 Utvidelse av NAV i skole.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill:
 NAV i skole videreføres ved Jessheim videregående skole i samarbeid med NAV
kontorene ved Ullensaker, Eidsvoll, Nes og Nannestad.
 De videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal samarbeide med sine lokale
NAV-kontorer, f.eks. etter modell fra Jessheim videregående skole.
 «Kullansvar» etableres ved en knutepunktskole i hver region. Samarbeid skole NAV sees
i sammenheng med dette.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører hadde fått tilslutning til utsettelse av saken ved behandling av sakslisten.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

100/16 Regional plan for masseforvaltning i Akershus: Vedtak av plan
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar Regional plan for masseforvaltning i Akershus med handlingsprogram for
perioden 2017-2020.

Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Akershus fylkeskommune tar initiativ til et samarbeid med aktuelle fylker vedrørende mottak og
deponering av overskuddsmasser.
I inneværende periode får hovedutvalg for plan, næring og miljø en rapport om kommunens
oppfølging av masseforvaltningsplanen.

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Skotteviks gjenopptatte forslag fikk 18 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.

Vedtak:
Fylkestinget vedtar Regional plan for masseforvaltning i Akershus med handlingsprogram for
perioden 2017-2020.

101/16 Politisk møteplan for 2017
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar følgende møteplan for 2017:
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Utvalgets behandling:
Et samlet fylkesting foreslo å ha en møteplan med komplette møterekker for alle utvalg:
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Votering:
Fylkestingets eget forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget vedtar følgende møteplan for 2017:
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**Eiermøter i fylkesutvalget
***27. november er det kun økonomiplanbehandling. Ved behov gjennomføres koordineringsutvalg før eller etter
møtet i FU.

102/16 Regionreform - valg av vararepresentanter til forhandlingsutvalget
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget velger
Gunnar Melgaard (H) som personlig vara for Anette Solli (H).
Solveig Schytz (V) som personlig vara for Lars Salvesen (KrF).
Vibeke Limi (FrP) som personlig vara for Arne-Rune Gjelsvik (FrP).
Jens Petter Hagen (Ap) som personlig vara for Tonje Brenna Ap).
til forhandlingsutvalget.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget velger
Gunnar Melgaard (H) som personlig vara for Anette Solli (H).
Solveig Schytz (V) som personlig vara for Lars Salvesen (KrF).
Vibeke Limi (FrP) som personlig vara for Arne-Rune Gjelsvik (FrP).
Jens Petter Hagen (Ap) som personlig vara for Tonje Brenna Ap).
til forhandlingsutvalget.

Orienteringsnotater
Fylkesordfører Anette Solli (H) kommenterte orienteringsnotatene samlet og foreslo at
administrasjonen kom tilbake med saker jf. notatene 4 og 8/16, og fikk fylkestingets
tilslutning til dette.

4/16 Opplæringstilbud for sterkt pleietrengende elever
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
Det legges fram sak om tilbudet på et senere tidspunkt.

5/16 Økt andel av økologisk mat i kantinene ved de videregående skolene
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

6/16 Utveksling og utdanning i utlandet
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

7/16 Varsel om mobbing via mobbeknapp
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

8/16 Reduksjon av alternative dager og timer - rektors styringsrett
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
Det legges fram sak om rektors styringsrett på et senere tidspunkt.

9/16 Helhetlig satsning på entreprenørskap i akershusskolen
Utvalgets behandling:

Notatet ble tatt til orientering.

10/16 Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2017-2020
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

11/16 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

12/16 Akershus som en del av en ny folkevalgt region - status og tilbakemelding på
høringsbrev
Utvalgets behandling:
Representanten Gjermund Skaar (SV) foreslo å omgjøre notatet til sak.
Votering:
Skaars omgjøringsforslag fikk 6 stemmer (MDG, Sp + SV) og falt.

Notatet ble deretter tatt til orientering.

Interpellasjoner
12/16 Interpellasjon fra representanten Johannes Dalen Giske (Ap) om
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Fylkeskommunen bevilget i desember 2016 inntil 1 million kroner til forprosjektet
«Fjordbanen» for å utrede mulighetene for å teste ut bruk av utslippsfri hurtigbåt i indre
Oslofjord, og forutsatte som representanten Dale Giske sier, at både batteridrift og hydrogendrift
utredes. Forprosjektet vil vurdere bruk av teknologi og med utgangspunkt i de rammene dette
gir, samt aktuelt rutealternativ for et eventuelt pilotprosjekt.
Forprosjektet er et trepartssamarbeid med Oslo kommune og Buskerud fylkeskommune, hvor
sistnevnte har det administrative ansvaret.
Representanten Dale Giske er bekymret for at et eventuelt pilotprosjekt vil bli forsinket ved at
hydrogen utredes i forprosjektet.
I fylkeskommunens gjeldende handlingsprogram til Hydrogenstrategien 2014-2025 for Oslo og
Akershus, er det vedtatt at fylkeskommunen skal legge til rette for utredning av hydrogenbasert
fergetransport. Når fylkeskommunen valgte å gå inn i et teknologi-forprosjekt for å utrede
muligheter for bruk av utslippsfri hurtigbåt, var det derfor et sentralt poeng at hydrogen
inkluderes i utredningen.
Det mangler i dag en nasjonal forskrift for bruk av hydrogen til transport av båter. Sjøfartsverket
har signalisert at dette vil bli prioritert, og at sjøfartsverket har en god dialog med Statens
vegvesen, som nå starter utviklingsarbeidet med hydrogen-ferge.
Tidsaspektet er viktig i forprosjektet «Fjordbanen», og vil bli vektlagt i forprosjektets
anbefalinger opp mot valg av teknologi og testrute. I forprosjektet vil utredninger bli
gjennomført parallelt, og det er lagt opp til en stram tidsplan for å komme raskest mulig fra
forprosjekt til pilotprosjekt.
På spørsmålene fra representanten Dale Giske vil jeg svare at det ikke er grunn til å anta at
utredning av brenselcelle-drift vil forsinke et eventuelt pilotprosjekt. Dette utredningsarbeidet
vil kunne være viktig for teknologiske vurderinger på lengre sikt, og det er dermed ikke grunn til
å trekke fylkeskommunens krav om utredning av hydrogendrift for en hurtigbåt-pilot.

13/16 Interpellasjon fra representantene Amit Ighani (H) og Trine-Lise Østlund Blime (H)
om fraværsgrensen
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Regjeringen har gjennom forskrift innført en ny fraværsgrense i videregående opplæring, som
innebærer at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i enkeltfag, ikke vil få
karakter i faget. Formålet med den nye fraværsgrensen er å øke elevenes tilstedeværelse og
aktive deltagelse i undervisningen, som igjen skal gi alle elever bedre mulighet for å lykkes i
videregående opplæring.

Det er riktig som representantene Amit Ighani og Trine-Lise Østlund Blime antyder at
innføringen av fraværsgrense i fag, har redusert elevenes fravær. Sammenlignes elevfraværet
med samme periode fram til høstferien forrige skoleår, er både dags- og timefraværet betydelig
redusert.
I utgangspunktet skal alt fravær føres, men det finnes noen unntak. Noen få fraværsgrunner kan
unntas. Hvis elevene er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke
fravær, som for eksempel rådgivning på skolen og avtale med skolehelsetjenesten. Denne
muligheten for elevene å få unntatt noe av fraværet, forutsetter at eleven legger fram relevant
dokumentasjon.
Det er korrekt som representantene påpeker at administrasjonen har gitt skolene informasjon om
at skolehelsetjenesten ikke kan gis oppgaven med å skrive ut relevant dokumentasjon som
sykemeldinger eller legeattester for elevene. Det er presisert at denne oppgaven skal ivaretas av
sakkyndige som har kompetanse i å stille diagnose eller som utfører behandling, som for
eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog.
Administrasjonen fastholder at skolehelsetjenesten har en viktig rolle med å systematisk jobbe
forebyggende og å ivareta elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø som fremmer elevenes
helse, opplæring og trivsel. Skolehelsetjenesten skal arbeide aktivt i samarbeid med skolene for
å øke elevenes nærvær på skolen, ved å være en sentral aktør i forebyggingen av elevens
psykiske og fysiske helse. Skolehelsetjenesten i de videregående skolene i Akershus er i de
senere årene gitt mer ressurser på grunn av økt antall konsultasjoner knyttet til psykisk helse.
Denne satsingen har som mål å sikre tidlig intervensjon og oppfølging av elever som sliter. Det
er viktig at denne oppgaven fortsatt er deres prioritet, og at de ikke gis en dobbeltrolle med å
dokumentere elevenes fravær. Skolehelsetjenesten kan i forbindelse med fraværsgrensen gi en
skriftlig bekreftelse til elever som har vært hos dem, slik at dette ikke registreres som fravær for
eleven.
Rundskrivet fra utdanningsdirektoratet har detaljerte retningslinjer om håndtering av ny
fraværsgrense. Dette er diskutert med rektorene, og det tilstrebes en lik og rettferdig praksis
skolene imellom. Dette diskuteres også på den enkelte skole, slik at lærerne har en så lik
forståelse som mulig. Etter fylkesordførerens vurdering er det ikke behov for ytterligere
utredninger.

Utvalgets behandling:
Votering:
Østlund Blime og Ighanis forslag ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (MDG + 1 H + KrF).

Vedtak:
Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide lokale forskrifter for overholdelse av
fraværsgrensen, som sørger for lik håndhevelse av reglementet i Akershusskolen og søker å
løse praktiske utfordringer i forbindelse med reglementet.

14/16 Interpellasjon fra representanten Solveig Schytz om Frogn tannklinikk
Fylkesordfører besvarte interpellasjonen som følger:
Representanten Solveig Schytz tar opp spørsmålet om fylkesordføreren vil ta initiativ til at det
fremmes en sak til politisk behandling om flytting av tannhelseklinikken i Frogn.
Jeg vil først redegjøre for saken, før jeg gir et konkret svar på representanten Schytz sitt
spørsmål.
Tannhelsetjenesten har hvert år beskrevet utfordringer og prioriteringer i økonomiplanen. Her
inngår både utfordringer knyttet til tjenestetilbudet og klinikkstruktur samt rekruttering av
fagpersonell. Tilpasning av klinikkapasiteten samt ivaretakelse av arbeidsmiljømessige krav er
omtalt hvert år. Tannhelsetjenestens planer og vektlegging av å konsentrere virksomheten om
færre og større klinikker, som har muligheter til å gi et bredt faglig tjenestetilbud har vært
beskrevet i økonomiplanen. For en del år siden ble lokaliseringsendringer behandlet i særskilte
saker til politisk behandling, men det har ikke vært praksis de siste årene.
I Follo er det tre små tannklinikker i hver av kommunene Ås, Frogn og Vestby. Alle disse har
behov for å inngå i et større faglig miljø av hensyn til tjenestetilbudet. Ås tannklinikk med 10
behandlingsrom åpner ved årsskiftet 2016/2017. Den nye klinikken er velutstyrt med moderne
utstyr tilpasset utviklingen i tannlegefaget, noe ingen av de tre gamle klinikkene er.
I utgangspunktet skulle den nye tannklinikken i Ås dekke tjenestetilbudet i søndre deler av
Follo. Det er tatt høyde for vekst i befolkningen ved dimensjonering av tannklinikken i Ås.
Tannhelsetjenesten legger vekt på god utnyttelse av klinikklokaler og utstyr og en
kostnadseffektiv drift. Det ble nødvendig å vurdere om den nye klinikken i Ås også kunne
håndtere pasientgrunnlaget fra Frogn tannklinikk. Frogn tannklinikk er en liten tannklinikk i
geografisk nærhet til Ås. Nåværende leieavtale utløper om kort tid, og denne ville ikke ha blitt
fornyet.
En stor tannklinikk som den nye på Ås, vil ikke være så sårbar for sykdom og annet fravær hos
behandlere, fordi det vil være flere tannleger og tannpleiere som kan sikre at tilbudet gis både i
ferietider og ved sykdom og annet fravær. Det vil være bredere kompetanse blant personalet på
den store klinikken i Ås, og den vil kunne gi et bredere og mer allsidig tilbud enn Frogn
tannklinikk kan tilby. Frogn tannklinikk har i dag 1,8 tannlegestillinger og 1 tannpleierstilling.
Det fører til betydelig grad av sårbarhet ved fravær hos personalet og med det behov for endring
av timeavtaler ved sykdom og annet fravær.
Tannhelsetjenesten legger stor vekt på å ha kontakt med foresatte til de yngre pasientene våre.
Det er derfor et ønske at de følger sine barn til tannlege. De fleste barn og unge i Frogn
kommune har god tannhelse og kun behov for tannlegebesøk hvert annet år.
For eldre og uføre i Frogn kommune vil det være en stor fordel å få behandling på en
tannklinikk med utstyr som er tilpasset deres behov. Den nye tannklinikken i Ås har innredet et
behandlingsrom spesifikt tilpasset pasienter med spesielle behov. Klinikken har også

røntgenutstyr som muliggjør fullstendig undersøkelse av pasienter som ellers ville måtte
henvises for fullstendige røntgenundersøkelser.
Store og robuste tannklinikker er attraktive og vil tiltrekke seg dyktige fagfolk, og ansatte ved
Frogn tannklinikk ser behovet for tilgang til et større faglig miljø med mindre sårbarhet og et
bredere tilbud til pasientene i området.
Tannhelsetjenesten har fokusert på å tilby best mulig tjenester mest mulig effektivt til
innbyggerne i Akershus. Vi er nå inne i en periode med både kommunereform og regionreform.
Hva det endelige resultatet blir når det gjelder struktur og oppgaver er ikke endelig avklart. Ut
fra at vi nå er inne i en reformfase, er det etter min vurdering fornuftig at vi politikere tar en
tydeligere rolle i forhold til eventuelle strukturendringer i tannhelsetjenesten. Det er viktig at
disposisjoner som foretas ut fra hensyn til kvalitet og effektivitet også sees i sammenheng med
en mulig framtidig overføring av ansvar til kommunene. Jeg vil derfor be fylkesrådmannen
legge fram en sak så raskt som mulig om planene som foreligger for strukturendringer i
tannhelsetjenesten, slik at vi kan se dette politikkfeltet i sammenheng med region- og
kommunereform.

Spørsmål
8/16 Spørsmål fra representanten Morten Vollset (Sp) om åpenhet i regionforhandlingene
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Reglene om saksbehandlingen i folkevalgte organer, som representanten Vollset
viser til i spørsmålet, står i kapittel 6 i kommuneloven. Ingen av bestemmelsene i
dette kapittelet ble laget med tanke på de forhandlingsprosesser som nå pågår
blant fylkeskommuner og kommuner, og som kan munne ut i sammenslåinger. Vi
finner ingenting i forarbeidene om hvordan slike «forhandlinger» skal
gjennomføres. Heller ikke inndelingsloven – eller Lov om fastsetting og endring
av kommune- og fylkesgrenser, som er hele navnet på loven – forteller oss noe om
«forhandlinger», verken selve lovteksten eller forarbeidene.
Vurderingen fra vår fylkesadvokat i Akershus har vært at det ikke er naturlig å
anse et forhandlingsmøte mellom delegasjonene fra fylkeskommunene rundt
Oslofjorden om en eventuell sammenslåing som møte i et folkevalgt organ i
henhold til kommuneloven. Dermed kan det spørres om prinsippet om
møteoffentlighet i kommuneloven § 31 nr. 1 skal få anvendelse, mener han. Vår
fylkesadvokat tar imidlertid til etterretning og legger til grunn
Kommunaldepartementets lovforståelse på dette punkt, slik den har kommet til
uttrykk i et par nyere tolkningsuttalelser. Jeg vil ikke gå inn i den juridiske
argumentasjonen.
Om det er slik at kommunelovens regler om sakshandlingen i folkevalgte
organer gjelder for forhandlingsmøtene, ville det være en klar hjemmel for å
lukke møtene helt generelt i kommuneloven § 29 nr. 3. Lukking måtte da ha vært
vedtatt av «fylkestinget», når vi skal følge lovteksten. Da måtte vi tenke oss at
alle fylkestingene i de fylkeskommuner som forhandler, gjorde det samme
vedtak. Men ingen av forhandlingsdelegasjonene – ikke fra noen av fylkene –
har ønsket å gå den veien.
I stedet har man valgt å la møtene være åpne meget langt på vei. Utgangspunktet
vårt er at alle skal få vite om det som foregår; både underveis i prosessen og –
selvsagt – når det foreligger et forhandlingsresultat. I Akershus - som i de andre
fylkene - legges det opp til å gi god informasjon om hva som foregår. Vi
informerer våre fylkespolitikere, tillitsvalgte for de ansatte og massemedia
underveis så godt som vi bare makter.
Vi har valgt å følge den veien som anvises i kommuneloven § 31. Etter
paragrafens nr. 1 er hovedregelen, som kjent, at møter skal være offentlige. Men i
unntaksbestemmelsen i nr. 5 heter det at et møte i et folkevalgt organ kan lukkes
hvis «tungtveiende offentlige interesser tilsier det».
Skulle møtene aldri kunne lukkes, ville dette i seg selv kunne påvirke
forhandlingsatferden til deltakerne, herunder graden av åpenhet - og slik også det
samlede forhandlingsresultatet. Konsekvensen kan i ytterste fall bli at man ikke

kommer fram til noen avtale om sammenslåing mellom de tre fylkeskommunene
i det hele tatt.
En forutsetning for lukking etter kommuneloven § 31 nr. 5 er at det vil komme
fram opplysninger som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven
hvis de hadde stått i et dokument. Offentlighetsloven § 23 første ledd gir
hjemmel for å gjøre unntak fra prinsippet om dokumentoffentlighet når det er
nødvendig av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller
personalforvaltningen til den enkelte fylkeskommune. Her finner vi altså
ledetråden.
Forhandlingstema i møtene mellom våre tre fylkeskommuner er, blant annet,
eierskapet til energi- og samferdselselskaper og andre spørsmål som gjelder
fylkeskommunenes økonomiske interesser, enkeltvis. Også følsomme spørsmål
som gjelder personalforvaltningen kan komme opp. Det kan under
forhandlingene blir referert opplysninger som – om de hadde stått i et
dokument – ville ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven. Når dette
er tilfellet i et møte i et folkevalgt organ etter kommuneloven, kan møtet
lukkes.
Grunnlaget for å lukke vil bli vurdert konkret fra møte til møte og – selvsagt for hver enkelt post på saklisten. Jeg vil forsikre representanten Vollset om at
vi uansett ikke har lukket, og at vi heller ikke kommer til å lukke, møtene i
større utstrekning enn det faktisk trengs. Vårt klare utgangspunkt er, som
sagt, åpenhet – og mer enn det; at vi skal informere aktivt. Hvordan det
regionale forvaltningsnivået skal innrettes rundt Oslofjorden, er et spørsmål
av interesse for hele befolkningen.

9/16 Spørsmål fra representanten Ida Ohme Pedersen (FrP) om innetemperatur på de
videregående skolene
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Når vårt eiendomsforetak fikk spørsmål fra journalisten i Amta, Ole Johnny Johansen, om
hvilken temperatur det skal være ved Frogn vgs ble det gitt følgende svar: «Vi styrer etter
forskjellige temperaturer avhengig av rommets funksjon. Eksempelvis så har vi lavere
temperatur i gymsaler og verksteder enn i vanlige klasserom hvor vi ønsker 21 grader.»
I rutinebeskrivelse for «Klima og luftkvalitet på skolen/arbeidsplassen», står det følgende om
temperatur:
«Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at
temperaturen holdes under 22 grader ved fysisk lett innearbeid i perioder med
oppvarmingsbehov. Temperaturer under 19 eller over 26 grader skal unngås.
I perioder med oppvarmingsbehov ønsker vi å holde en temperatur på 20-22 grader i
undervisningslokaler, fellesarealer, auditorier og administrasjon og 18-20 grader i verksteder,
gymsaler og treningsrom med fysisk aktivitet. I internater hvor elever bor er målet å holde en
behagelig innetemperatur på ca. 21-23 grader.»

Jeg vil nå svare konkret på spørsmålene som er stilt fra representanten Ida Ohme Pedersen.
Spørsmål 1: Ja, temperaturen er etter vår mening forsvarlig på alle videregående skoler i
Akershus fylkeskommune. Våre videregående skoler kan som mange andre bygg ha noen
utfordringer i perioder med veldig lave utetemperaturer, men dette medfører vanligvis ikke
temperaturer under 19 grader.
Spørsmål 2: Jeg er enig i at elevene ikke skal måtte benytte media for å komme frem med sin
klage. Vi må oppfordre skolenes ledelse om å varsle AFK eiendoms driftsoperatører når det
meldes inn avvik fra elever eller ansatte.
Spørsmål 3: E-posten det refereres til i Amta, var en e-post AFK eiendom mottok 13. oktober kl.
13.30, fra en lærer som meldte om at det var kaldt på flere spesifikke rom. Temperaturen ble
justert opp morgenen etter. Vi har ikke mottatt andre klager verken fra elever eller skolens
ledelse.
Spørsmål 4: Når det gjelder hvilke temperaturer som er forsvarlig i klasserommene og hva
elevene skal forvente så vises det til ovennevnte rutine om «Klima og luftkvalitet på
skolen/arbeidsplassen».
Som det refereres til i artikkelen så er det alltid en utfordring med temperaturen i
overgangsperiodene høst/vinter og vår/sommer hvor det ofte er frost om natten og sol og varmt
vær på dagtid. Hvis vi ser på elevenes bekledning så skjønner man også at det er en utfordring å
gjøre alle fornøyd. Noen sitter med lue og tykk jakke inne, mens andre går i korte skjørt og tynn
bluse både sommer og vinter.
På bakgrunn av ovennevnte klage mottatt 13.10 er temperaturen justert opp til 22 grader i
undervisningslokaler, fellesarealer, auditorier og administrasjon ved Frogn vgs.
AFK eiendom tar selvkritikk når det gjelder litt for lave innetemperaturer på sommeren. Frogn
vgs er en av få skoler som har installert kjøling på ventilasjonsaggregatene og hvor
varmepumpen reverseres og henter «gratis» kjøling fra varmebrønnene. Etter en gjennomgang
av automatikkanlegget har det på de varmeste dagene vært en innblåsingstemperatur på
ventilasjonsaggregatene ned mot 16 grader. Dette vil bli justert opp til 18 grader.

Anette M. Solli
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