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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
FRP
V
AP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Eline Stokstad Oserud
Morten Vollset

Representerer
SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Morten Vollset
Medlem

Representerer
SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Geir Atle Mjeldheim
Knut Thiblin
Per Kierulf
Christian Hintze-Holm
Ole Kjendlie
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesadvokat
Økonomisjef
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

44/16

Sak unntatt offentlighet - offl. § 23 første ledd og offl. § 18

45/16

Frogn kommune - Froen gård med omliggende kulturlandskap - Forslag om
fredning med hjemmel i kml §§ 15 og 19

46/16

Skedsmo kommune - Gbnr 78/1 m fl - Badeland på Strømmen verksted - innsigelse

47/16

Lørenskog kommune - Skårer vest, delområde 8 - trekke innsigelse

48/16

Eidsvoll kommune - Uttalelse til kommunal planstrategi for 2016 - 2019 og forslag
til planprogram for kommuneplanen 2016 - 2030

49/16

Eidsvoll kommune - Uttalelse til varsel om kommunedelplan for Råholt

50/16

Ullensaker kommune - Klage på vedtak om dispensasjon i Gardermoen
Næringspark

51/16

Bærum kommune - forslag til planstrategi og planprogram for revisjon av
kommuneplanen - uttalelse til offentlig ettersyn

52/16

Regional plan for klima og energi - vedtak av planprogram

53/16

Bærekraftfestivalen i Hurdal - søknad om tilskudd og partnerskap

54/16

Søknad om midler for 2016 fra Akershus reiselivsråd

55/16

Akershus fylkeskommunes kontingentbidrag til regionrådene

56/16

Representant til styringsgruppe for vannregion Glomma

57/16

Invitasjon til deltagelse i styringsgruppe for Interreg prosjekt Ren kystlinje 2016 2018
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58/16

Studietur i 2016 for Hovedutvalg for plan, næring og miljø

59/16

Studietur - Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse - 2016

60/16

Bruk av tre i bærende konstruksjoner på fylkeskommunale bygg

61/16

AFK eiendom FKF - årsrapport 2015 (fylkestingssak)

62/16

Akershus KollektivTerminaler FKF - Årsrapport og særregnskap 2015
(fylkestingssak)

63/16

Akershus KollektivTerminaler FKF - foretakets oppfølging av fylkesrevisjonens
rapport 2015 (fylkestingssak)

64/16

Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket for
2016

65/16

Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om
samarbeid etter vedtak av reigonal plan for areal og transport for Oslo og Akershus

66/16

Akershus interkommunale pensjonskasse - årsrapport 2015 (fylkestingssak)

67/16

Skatteutvalg - Skatt øst for perioden 2016-2019 - oppnevning for Akershus
(fylkestingssak)

68/16

Høring - Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens
utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for
rettslige tvister mellom stat og kommune

69/16

Oversendte forslag fra fylkestinget 15.2, 14.3 og fylkesutvalget 7.3.16
FYLKESTINGSSAKER

70/16

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015

71/16

Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast

72/16

Organisasjonsgjennomgang avdeling kultur, frivillighet og folkehelse

73/16

Høringssvar - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer
med funksjonsnedsettelse

74/16

Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2016

75/16

E6 Kolomoen-Moelv. Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger
ETTERSENDTE SAKER

76/16

MiA - Museene i Akershus - endret valgordning etter vedtektsendringer
(fylkesutvalgssak)

77/16

Omorganisering av hovedutvalg - gjenopprettelse av valgkomité (fylkestingssak)
REFERATSAKER

2/16

Referat fra fylkeselevrådet
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Politiske saker
45/16 Frogn kommune - Froen gård med omliggende kulturlandskap - Forslag om
fredning med hjemmel i kml §§ 15 og 19
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Froen gårds gårdsplass og hageanlegg etter
kml. § 15. Det stilles ikke krav til at hageanlegget settes tilbake i opprinnelig stand.
Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptar fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Froen gårds gårdsplass, hageanlegg og
omliggende kulturlandskap, med hjemmel i kulturminnelovens §§ 15 og 19. i tråd med
fylkesrådmannens forslag datert 14.12.2015.
Votering:
Ved alternativ votering mellom hovedutvalgets innstilling og forslaget fremmet av Schytz (V)
ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 7 mot 6 stemmer (AP, SV, MDG og V).
Vedtak:
Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Froen gårds gårdsplass og hageanlegg etter
kml. § 15. Det stilles ikke krav til at hageanlegget settes tilbake i opprinnelig stand.

46/16 Skedsmo kommune - Gbnr 78/1 m fl - Badeland på Strømmen verksted - innsigelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. I regional plan for areal og transport ligger Strømmen innenfor et innsatsområde hvor det
skal legges til rette for økt by- og næringsutvikling. Fylkesutvalget er positive til urban
utvikling på Strømmen, men mener at etablering av badeland med 650 parkeringsplasser
er uheldig for trafikkavviklingen i området.
Økt belastning på fylkesveinettet gir dårligere framkommelighet for kollektivtrafikken.
Begrensninger i parkeringsdekningen er et nødvendig virkemiddel for å dempe veksten i
biltrafikken. Fylkesutvalget fremmer på bakgrunn av dette innsigelse til omfanget av
parkering knyttet til badelandet som er foreslått i planen.
2. Strømmen ligger innenfor aksen Kjeller-Lillestrøm-Lørenskog. Området er i regional
plan for areal og transport pekt ut som område for økt by- og næringsutvikling.
Lillestrøm er definert som regional by i den regionale planen. Fylkesutvalget
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understreker at det er viktig at utviklingen på Strømmen ikke skjer på bekostning av
Lillestrøms rolle som regional by og service og handelssenter.
Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) fremmet tilleggsforslag på vegne av V, H, KRF og SP:
Tillegg til avsnitt 2:
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det oppnås enighet om reduksjon
av antall parkeringsplasser.
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmet endringsforslag til punkt 1 på vegne
av H:
Endre siste setning i punkt 1:
…, men mener at etablering av 650 parkeringsplasser ved badeland er uheldig for
trafikkavviklingen i området.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling første avsnitt i punkt 1 med endringen fremmet av
Rebbestad (H) ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Fylkesrådmannens innstilling andre avsnitt i punkt 1 med tilleggsforslaget fremmet av
Schytz (V) ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).

Vedtak:
1. I regional plan for areal og transport ligger Strømmen innenfor et innsatsområde hvor
det skal legges til rette for økt by- og næringsutvikling. Fylkesutvalget er positive til
urban utvikling på Strømmen, men mener at etablering av 650 parkeringsplasser ved
badeland er uheldig for trafikkavviklingen i området.
Økt belastning på fylkesveinettet gir dårligere framkommelighet for kollektivtrafikken.
Begrensninger i parkeringsdekningen er et nødvendig virkemiddel for å dempe veksten i
biltrafikken. Fylkesutvalget fremmer på bakgrunn av dette innsigelse til omfanget av
parkering knyttet til badelandet som er foreslått i planen. Fylkesrådmannen gis fullmakt
til å trekke innsigelsen dersom det oppnås enighet om reduksjon av antall
parkeringsplasser.
2. Strømmen ligger innenfor aksen Kjeller-Lillestrøm-Lørenskog. Området er i regional
plan for areal og transport pekt ut som område for økt by- og næringsutvikling.
Lillestrøm er definert som regional by i den regionale planen. Fylkesutvalget
understreker at det er viktig at utviklingen på Strømmen ikke skjer på bekostning av
Lillestrøms rolle som regional by og service og handelssenter.

47/16 Lørenskog kommune - Skårer vest, delområde 8 - trekke innsigelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
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Fylkesrådmannens innstilling:

1. Fylkesutvalget trekker innsigelser knyttet til parkering, fremmet i FU-sak 98/12.

2. Lørenskog kommune har de siste årene jobbet med en helhetlig plan for Lørenskog sentrum,
inkludert Skårersletta og Triaden storsenter. Fylkesutvalget mener at utviklingen på Triaden
ikke må forhindre den planlagte urbane utviklingen langs Skårersletta.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Fylkesutvalget trekker innsigelser knyttet til parkering, fremmet i FU-sak 98/12.
2. Lørenskog kommune har de siste årene jobbet med en helhetlig plan for Lørenskog sentrum,
inkludert Skårersletta og Triaden storsenter. Fylkesutvalget mener at utviklingen på Triaden ikke
må forhindre den planlagte urbane utviklingen langs Skårersletta.

48/16 Eidsvoll kommune - Uttalelse til kommunal planstrategi for 2016 - 2019 og forslag til
planprogram for kommuneplanen 2016 - 2030
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Fylkesutvalget mener Eidsvoll kommune legger opp til en god planstrategi for 2016-2019.
2. For å nå kommunes mål om en tydeligere sentrumsavgrensing, anbefaler Fylkesutvalget at
Eidsvoll kommune definerer en langsiktig grønn grense rundt sentrumsområdene Sundet og
Råholt. Dette vil bidra til en hensiktsmessig utbygging av de prioriterte vekstområdene i
kommunen, i tråd med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.

Fylkesutvalget anbefaler videre at det fastsettes rekkefølgekrav innenfor avgrensingen,
for å sikre prioritering av de mest sentrale områdene.
3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen, i tråd med føringene i den regionale planen for areal og
transport i Oslo og Akershus, utarbeider en parkeringsnorm som er mer restriktiv enn i
gjeldende kommuneplan. Dette vil også bygge opp under målet om å styrke kundegrunnlaget
for et bedre kollektivtilbud.

Utvalgets behandling:

7

Votering:



Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).

Vedtak:

1. Fylkesutvalget mener Eidsvoll kommune legger opp til en god planstrategi for 2016-2019.
2. For å nå kommunes mål om en tydeligere sentrumsavgrensing, anbefaler Fylkesutvalget at
Eidsvoll kommune definerer en langsiktig grønn grense rundt sentrumsområdene Sundet og
Råholt. Dette vil bidra til en hensiktsmessig utbygging av de prioriterte vekstområdene i
kommunen, i tråd med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.

Fylkesutvalget anbefaler videre at det fastsettes rekkefølgekrav innenfor avgrensingen,
for å sikre prioritering av de mest sentrale områdene.
3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen, i tråd med føringene i den regionale planen for areal og
transport i Oslo og Akershus, utarbeider en parkeringsnorm som er mer restriktiv enn i
gjeldende kommuneplan. Dette vil også bygge opp under målet om å styrke kundegrunnlaget
for et bedre kollektivtilbud.

49/16 Eidsvoll kommune - Uttalelse til varsel om kommunedelplan for Råholt
- Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget er positiv til og støtter at Eidsvoll kommune ønsker å utvikle en tydeligere
sentrumsavgrensing, med fokus på fortetting og transformasjon. Fylkesutvalget anbefaler at
det utarbeides rekkefølgekrav som sikrer at de mest sentrale arealene utnyttes først.
2. Eidsvoll kommune bør definere en langsiktig grønn grense rundt tettstedet Råholt, i tråd med
den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, samt kommunens uttrykte
ønske om en tydeligere sentrumsavgrensing.
3. Eidsvoll kommune bør legge opp til en innstramming av gjeldende parkeringsnorm. Dette for å
bygge opp under den regionale planen, samt kommunens egne visjoner for at flere skal kunne
gå, sykle og bruke kollektivtransport til daglige gjøremål.

Utvalgets behandling:
Votering:



Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).

Vedtak:
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1. Fylkesutvalget er positiv til og støtter at Eidsvoll kommune ønsker å utvikle en tydeligere
sentrumsavgrensing, med fokus på fortetting og transformasjon. Fylkesutvalget anbefaler at
det utarbeides rekkefølgekrav som sikrer at de mest sentrale arealene utnyttes først.
2. Eidsvoll kommune bør definere en langsiktig grønn grense rundt tettstedet Råholt, i tråd med
den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, samt kommunens uttrykte ønske
om en tydeligere sentrumsavgrensing.
3. Eidsvoll kommune bør legge opp til en innstramming av gjeldende parkeringsnorm. Dette for å
bygge opp under den regionale planen, samt kommunens egne visjoner for at flere skal kunne
gå, sykle og bruke kollektivtransport til daglige gjøremål.

50/16 Ullensaker kommune - Klage på vedtak om dispensasjon i Gardermoen
Næringspark
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget påklager Ullensaker kommunes vedtak om dispensasjon fra
områdereguleringsplan for GNP II B og C for midlertidig bruk av regulert vegareal til
trafikkareal for eiendommen gnr 172 bnr 445.
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FRP) fremmer alternativ innstilling på vegne av FRP:
Fylkesutvalget påklager ikke Ullensakers innvilgelse av dispensasjon fra områdereguleringsplan
i Gardermoen Næringspark, for GNP 11 B og C for midlertidig bruk av regulert veiareal til
trafikkareal for eiendommen gnr 172 bnr 445.
SVV aksepterer en byggegrense på 10 meter og de presiserer at anleggelse av vei i deler av
grøntbelte er et internt anliggende som ikke berører SVV myndighetsområde og avklares av
kommunene. Ullensaker viser i sitt vedtak pt 2, at de gir dispensasjon fra §4.2 i bebyggelsesplan
for del 1 B Valkallamoen anleggelse av vei i deler av grøntbelte, at omsøkte tiltaks fordeler, er
større enn ulempene.
Ullensaker kommune har stilt krav til tinglysning om tilbakestilling og opphør av bruk, når det
er gitt igangstillelsestillatelse for bygging av vei V11 (Vilbergveien). Fylkesutvalget kan ikke
lese av SVVs uttalelse, at de gir en tydelig begrunnelse for hvorfor de ikke finner dette vedtaket
forsvarlig.
Votering:



Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og første avsnitt i forslaget fremmet
av Limi (FRP) ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H og FRP).
Limis forslag avsnitt to og tre fikk 1 stemme (FRP) og falt.

Vedtak:
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Fylkesutvalget påklager Ullensaker kommunes vedtak om dispensasjon fra
områdereguleringsplan for GNP II B og C for midlertidig bruk av regulert vegareal til
trafikkareal for eiendommen gnr 172 bnr 445.

51/16 Bærum kommune - forslag til planstrategi og planprogram for revisjon av
kommuneplanen - uttalelse til offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Fylkesutvalget mener forslag til planstrategi for Bærum kommune prioriterer planarbeid som er
viktig for regionale interesser generelt, og som skal ivareta viktige oppgaver i oppfølgingen av
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) spesielt.
2. Fylkesutvalget er positive til at Bærum viderefører gjeldende arealstrategi, der satsingsområdene i
stor grad sammenfaller med de prioriterte vekstområdene i RP-ATP.
3. Fylkesutvalget mener forslag til planprogram oppgir flere plan- og utredningsarbeid som følger opp
pkt. H3 i handlingsprogrammet til RP-ATP, der det angis oppgaver som bør løses ved revisjon av
kommuneplanen.

Fylkesutvalget mener imidlertid kommunen bør tydeliggjøre det viktige arbeidet med å
avgrense de prioriterte vekstområdene, gjennom fastsetting av langsiktig grønn grense, og
generelt tydeliggjøre forventningene gitt i RP-ATP om oppgaver som skal følges opp i
arbeidet med revisjon av kommuneplanen.
4. Det er i RP-ATP inntatt en retningslinje om at utbyggingsområder som ikke er i tråd med mål,
strategier og føringer i RP-ATP skal vurderes tatt ut av kommuneplanen. Fylkesutvalget mener
avsatt utbyggingsområde på Avtjerna ikke er i tråd med RP-ATP, og ber derfor kommunen om å ta
dette området ut av kommuneplanen som et utbyggingsområde.

Vurderingen av Fossum-utbyggingen er knyttet til samarbeidsoppgave H1 i
handlingsprogrammet til RP-ATP, som omhandler utarbeidelse av en felles areal- og
transportstruktur i bybåndet. Det er pr. i dag ikke klargjort om området defineres til å inngå i
bybåndet. Det er foreløpig ikke vedtatt noen reguleringsplan for Fossum, og fylkesutvalget
mener det er naturlig at også disse utbyggingsarealene underlegges en vurdering av om de
bør tas ut kommuneplanen etter retningslinjen i RP-ATP.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmer endringsforslag og tilleggsforslag på vegne av H og
KRF:
Omformulert punkt 4:
Det er i RP-ATP inntatt en retningslinje om at utbyggingsområder som ikke er i tråd med mål,
strategier og føringer i RP-ATP skal vurderes tatt ut av kommuneplanen. «Fylkesutvalget deler
Bærum kommunes vurdering av at det avsatte utbyggingsområdet på Avtjerna er et slikt område
og støtter kommunens påpekning av nødvendigheten av å vurdere om området skal tas ut av
kommuneplanen.
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Når det gjelder Fossum-utbyggingen er det nødvendig å gjennomføre en vurdering av om
utbyggingsområdet ligger innenfor bybåndet før man kan vurdere om utbyggingen er i tråd med
RP-ATP eller ikke. Fylkesrådmannen bes derfor om å legge frem en sak som gir fylkesutvalget
anledning til å definere tydelige rammer for avgrensningen av bybåndet. Det legges til grunn at
berørte kommuner involveres i arbeidet.»
Nytt punkt 5:
«Fylkesutvalget anser vedtakene ovenfor for å være uttømmende for Akershus fylkeskommunes
behandling av Bærum kommunes forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanen
2017-2035 – uttalelse til offentlig ettersyn.»
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet endringsforslag på vegne av SV, AP og
MDG:
Fylkesutvalget mener avsatt utbyggingsområde på Fossum ikke er i tråd med RP-ATP, og ber
derfor kommunen om å ta dette området ut av kommuneplanen som et utbyggingsområde.
Votering:










Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, 2 og første avsnitt i punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling annet avsnitt i punkt 3, ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Fylkesrådmannens innstilling første avsnitt i punkt 4 fikk 4 stemmer og falt (Ap og SV).
Sollis (H) forslag til endring i første avsnitt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Skaars (SV) forslag fikk 6 stemmer og falt (AP, SV, MDG og V).
Fylkesrådmannens innstilling annet avsnitt i punkt 4 fikk 6 stemmer og falt (AP, SV, MDG og V).
Sollis (H) forslag annet avsnitt i punkt 4, fram t.o.m «..ATP eller ikke» ble vedtatt med 7 mot 6
stemmer (AP, SV, MDG og V).
Sollis (H) forslag annet avsnitt i punkt 4, f.o.m. «Fylkesrådmannen bes derfor…» ble enstemmig
vedtatt.
Sollis (H) forslag til nytt punkt 5 fikk 6 stemmer og falt (H, KRF og SP).

Vedtak:

1. Fylkesutvalget mener forslag til planstrategi for Bærum kommune prioriterer planarbeid som er
viktig for regionale interesser generelt, og som skal ivareta viktige oppgaver i oppfølgingen av
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) spesielt.
2. Fylkesutvalget er positive til at Bærum viderefører gjeldende arealstrategi, der
satsingsområdene i stor grad sammenfaller med de prioriterte vekstområdene i RP-ATP.
3. Fylkesutvalget mener forslag til planprogram oppgir flere plan- og utredningsarbeid som følger
opp pkt. H3 i handlingsprogrammet til RP-ATP, der det angis oppgaver som bør løses ved
revisjon av kommuneplanen.
Fylkesutvalget mener imidlertid kommunen bør tydeliggjøre det viktige arbeidet med å
avgrense de prioriterte vekstområdene, gjennom fastsetting av langsiktig grønn grense, og
generelt tydeliggjøre forventningene gitt i RP-ATP om oppgaver som skal følges opp i arbeidet
med revisjon av kommuneplanen.
4. Det er i RP-ATP inntatt en retningslinje om at utbyggingsområder som ikke er i tråd med mål,
strategier og føringer i RP-ATP skal vurderes tatt ut av kommuneplanen. Fylkesutvalget deler
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Bærum kommunes vurdering av at det avsatte utbyggingsområdet på Avtjerna er et slikt
område og støtter kommunens påpekning av nødvendigheten av å vurdere om området skal tas
ut av kommuneplanen.
Når det gjelder Fossum-utbyggingen er det nødvendig å gjennomføre en vurdering av om
utbyggingsområdet ligger innenfor bybåndet før man kan vurdere om utbyggingen er i tråd med
RP-ATP eller ikke. Fylkesrådmannen bes derfor om å legge frem en sak som gir fylkesutvalget
anledning til å definere tydelige rammer for avgrensningen av bybåndet. Det legges til grunn at
berørte kommuner involveres i arbeidet.

52/16 Regional plan for klima og energi - vedtak av planprogram
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
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.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget vedtar planprogram til regional plan for klima og energi i Akershus
2015-2030.
2. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med den regionale planen.
3. Hovedutvalget ber om sak på hvordan politikerne involveres i planprosessen.

53/16 Bærekraftfestivalen i Hurdal - søknad om tilskudd og partnerskap
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:

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.
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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.

Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (AP) var borte fra salen under behandlingen av saken.
Fylkesutvalget talte derfor 12 representanter under behandlingen.
Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptok Eirik Bøes (V) forslag fra hovedutvalg for
plan, næring og miljø:
øke støtten med kr. 125.000.
Votering:



Schytz (V) forslag fikk 3 stemmer og falt (V, SV og MDG).
Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).

Vedtak:

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.

54/16 Søknad om midler for 2016 fra Akershus reiselivsråd
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

Akershus fylkeskommune bevilger 1,85 mill. kr for 2016 til Akershus Reiselivsråd til gjennomføring av
oppgavene som fremgår av søknaden.

Utvalgets behandling:
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Representanten Tonje Brenna (AP) var borte fra salen under behandlingen av saken.
Fylkesutvalget talte derfor 12 representanter under behandlingen.
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) foreslår at det bevilges 1,8 mill. kr i tråd med
søknaden.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med endringsforslaget fremmet av Rebbestad (H) ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:

Akershus fylkeskommune bevilger 1,8 mill. kr for 2016 til Akershus Reiselivsråd til gjennomføring av
oppgavene som fremgår av søknaden.

55/16 Akershus fylkeskommunes kontingentbidrag til regionrådene
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Akershus fylkeskommune viderefører kontingentbidraget til regionrådene Follorådet, Øvre
Romerike Utvikling, Samarbeidsalliansen Nedre Romerike og Vestregionen, på 2016-nivå ut
2017.
2. Regionrådene og kommunene orienteres om at Akershus fylkeskommune vil foreta en
gjennomgang av sine kontingentbidrag til regionrådene, med sikte på en større grad av ensartet
praksis for fastsetting av kontingenten.

Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (AP) var borte fra salen under behandlingen av saken.
Fylkesutvalget talte derfor 12 representanter under behandlingen.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Akershus fylkeskommune viderefører kontingentbidraget til regionrådene Follorådet, Øvre
Romerike Utvikling, Samarbeidsalliansen Nedre Romerike og Vestregionen, på 2016-nivå ut
2017.

2. Regionrådene og kommunene orienteres om at Akershus fylkeskommune vil foreta en
gjennomgang av sine kontingentbidrag til regionrådene, med sikte på en større grad av ensartet
praksis for fastsetting av kontingenten.
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56/16 Representant til styringsgruppe for vannregion Glomma
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune oppnevner ……………………, med ……………………… som
vararepresentant til styringsgruppa for vannregionen Glomma.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet forslag om Lars Salvesen (KRF) som representant og
Liv Gustavsen (FRP)
Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar Arbeiderpartiets forslag i hovedutvalget
for plan, næring og miljø:
Fatima Haugstveit som representant.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Solli (H) og
fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Brenna (AP) ble Sollis forslag vedtatt
med 8 mot 5 stemmer (AP, SV og MDG).
Vedtak:
Akershus fylkeskommune oppnevner Lars Salvesen (KRF) med Liv Gustavsen (FRP) som
vararepresentant til styringsgruppa for vannregionen Glomma.

57/16 Invitasjon til deltagelse i styringsgruppe for Interreg prosjekt Ren kystlinje 2016 2018.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
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.

Utvalgets behandling:
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Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar Arbeiderpartiets forslag fremmet i
hovedutvalg for plan næring og miljø:
Tone Merethe Hansen
Votering:
Ved alternativ votering over hovedutvalgets innstilling og hovedutvalgets innstilling med
forslaget fremmet av Brenna (AP) ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer
(AP, SV og MDG).
Vedtak:
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.

58/16 Studietur i 2016 for Hovedutvalg for plan, næring og miljø
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Saken utsettes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

59/16 Studietur: Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse - 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:

1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse reiser på
studietur i tråd med alternativ 3 beskrevet i saken.
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2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å utarbeide et endelig program i samsvar med
skisserte kostnadsrammer.
3. Studieturen arrangeres 24.-26. august 2016, og vil ha en varighet på 3 dager.

Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til hovedutvalget. Det bes om en konkretisering av programmet eller
eventuelle alternativer.
Votering:
Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til hovedutvalget. Det bes om en konkretisering av programmet eller
eventuelle alternativer.

60/16 Bruk av tre i bærende konstruksjoner på fylkeskommunale bygg
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra AFK Eiendom FKF:
Fylkesutvalget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
AFK Eiendoms innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget tar saken til orientering.

61/16 AFK eiendom FKF - årsrapport 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2015 til orientering.
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2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for 2015.
3. Fylkestinget vedtar følgende forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i
driftsregnskapet på kr 17 511 256:
kr 15 061 256 til disposisjonsfond vedlikehold skoler
kr 1 500 000 til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie
kr 950 000 til disposisjonsfond energiutjevning.
4. Fylkestinget vedtar at det udekkede beløpet i investeringsregnskapet på kr 86 600 føres opp til
inndekning på investeringsbudsjettet for 2016.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:

1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2015 til orientering.
2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for 2015.
3. Fylkestinget vedtar følgende forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i
driftsregnskapet på kr 17 511 256:
kr 15 061 256 til disposisjonsfond vedlikehold skoler
kr 1 500 000 til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie
kr 950 000 til disposisjonsfond energiutjevning.
4. Fylkestinget vedtar at det udekkede beløpet i investeringsregnskapet på kr 86 600 føres opp til
inndekning på investeringsbudsjettet for 2016.

62/16 Akershus KollektivTerminaler FKF - Årsrapport og særregnskap 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for 2015.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 714 988 til
disposisjonsfond.

3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF gjenvelges Erlend Helle for to år. Som
varamedlem gjenvelges Hege Schøien Dillner for to år.
4. Som styrets leder og nestleder gjenvelges hhv. Per E. Syvertsen og Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: kr 80.000 pr. år.
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Styremedlem: kr 40.000 pr. år.
Varamedlem: kr 4.500 pr. møte.
6. Som medlemmer av valgkomité velges (innstilling foretas av fylkesrådmannen):
Knut Sletta og Thomas Tvedt

Knut Sletta velges som leder.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:

1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for 2015.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 714 988 til
disposisjonsfond.

3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF gjenvelges Erlend Helle for to år. Som
varamedlem gjenvelges Hege Schøien Dillner for to år.
4. Som styrets leder og nestleder gjenvelges hhv. Per E. Syvertsen og Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: kr 80.000 pr. år.
Styremedlem: kr 40.000 pr. år.
Varamedlem: kr 4.500 pr. møte.
6. Som medlemmer av valgkomité velges (innstilling foretas av fylkesrådmannen):
Knut Sletta og Thomas Tvedt

Knut Sletta velges som leder.

63/16 Akershus KollektivTerminaler FKF - foretakets oppfølging av fylkesrevisjonens
rapport 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Akershus KollektivTerminaler FKFs tiltak for oppfølging av fylkesrevisjonens rapport 2015 tas til
orientering.
2. Evaluering av tiltak – status og effekt – forutsettes gjennomført i 2017, med påfølgende
rapportering til fylkestinget.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

19

Fylkesutvalgets innstilling:

1. Akershus KollektivTerminaler FKFs tiltak for oppfølging av fylkesrevisjonens rapport 2015 tas til
orientering.
2. Evaluering av tiltak – status og effekt – forutsettes gjennomført i 2017, med påfølgende
rapportering til fylkestinget.

64/16 Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket for
2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget innvilger kr 677.000 til gjennomføring av tiltak til rekruttering og
kompetanseheving i landbruket i Oslo og Akershus for 2016. Midlene tas fra ansvar 240909
prosjekt 92102.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget innvilger kr 677.000 til gjennomføring av tiltak til rekruttering og
kompetanseheving i landbruket i Oslo og Akershus for 2016. Midlene tas fra ansvar 240909
prosjekt 92102.

65/16 Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om
samarbeid etter vedtak av reigonal plan for areal og transport for Oslo og Akershus.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Avtalen mellom Akershus fylkeskomme og Oslo kommune om samarbeid etter vedtak av
regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus godkjennes.
2. Fylkesordfører gis myndighet til å signere avtalen
3. I tillegg til fylkesordfører velges følgende representanter i politisk samarbeidsråd:
1. …………………………
2. ………………………….
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Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes.
Votering:
Sollis (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

66/16 Akershus interkommunale pensjonskasse - årsrapport 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus interkommunale pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2015 tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) forespurte fylkesutvalget om sin habilitet i saken.
Fylkesutvalget fant Melgaard inhabil og han forlot møtet under behandlingen.
Fylkesutvalget talte 12 representanter.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus interkommunale pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2015 tas til orientering.

67/16 Skatteutvalg - Skatt øst for perioden 2016-2019 - oppnevning for Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune oppnevner tre medlemmer:
1……………………… som nestleder av utvalget
2. ……………………..
3……………………….
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…med ……………… som varamedlem til Skatteutvalg – skatt øst for perioden 01.07.16 –
31.12.19.
Utvalgets behandling:
Representanten Lars Salvesen (KRF) fremmet følgende forslag:
Sebastian Næss Langaas (H) som nestleder av utvalget, samt André Kvakkestad (FRP) som
medlem. Morten Vollset (SP) foreslås som varamedlem.
Representanten Tonje Brenna (AP) fremmet følgende forslag:
Marit Bjørlov (AP) som medlem.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med de fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune oppnevner tre medlemmer:
1. Sebastian Næss Langaas (H) som nestleder av utvalget
2. André Kvakkestad (FRP)
3. Marit Bjørlov (AP)
…med Morten Vollset (SP) som varamedlem til Skatteutvalg – skatt øst for perioden 01.07.16 –
31.12.19.

68/16 Høring - Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens
utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige
tvister mellom stat og kommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune støtter i hovedsak forslaget om å begrense statlig klageinstans sin
adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn samt at kommuner gis adgang til
å saksøke staten for de alminnelige domstolene i tvister mellom stat og kommune. Det vises her
til høringsuttalelse av 23. februar 2016 fra KS punkt 1-3.4, punkt 3-6 og punkt 4, som i det
vesentlige tiltres.
Akershus fylkeskommune går i mot forslaget om at kommunene skal kunne saksøke
innsigelsesmyndigheten.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens innstilling avsnitt 1 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (AP, SV og MDG).
Fylkesrådmannens innstilling avsnitt 2 fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og MDG).

Vedtak:
Akershus fylkeskommune støtter i hovedsak forslaget om å begrense statlig klageinstans sin
adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn samt at kommuner gis adgang til
å saksøke staten for de alminnelige domstolene i tvister mellom stat og kommune. Det vises her
til høringsuttalelse av 23. februar 2016 fra KS punkt 1-3.4, punkt 3-6 og punkt 4, som i det
vesentlige tiltres.

69/16 Oversendte forslag fra fylkestinget 15.2, 14.3 og fylkesutvalget 7.3.16
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Oversendelsesforslaget om Framtidens skolestruktur mot 2030 følges opp med nye saker som
gjelder justering av årets søkemønster, som legges fram hvert år.

2. Oversendelsesforslaget i FT-sak 5/16 Forslag til ny forskrift for transporttjeneste for
funksjonshemmede i Akershus med ny sak høsten 2016
3. Oversendelsesforslag i FT-sak 30/16 Akershus Kunstsenter – driftsmodell og prosjektering av et
eventuelt nybygg, følges opp med ny sak våren 2017
4. Oversendelsesforslaget i FU-sak 29/16 skogbruksstrategi for Akershus og Oslo 2016-2019 følges
opp ved i brevs form å informere Fylkesmannen om fylkesutvalgets vedtak i saken. I tillegg
orienteres Kontaktutvalget for skogbruket i Oslo og Akershus.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Oversendelsesforslaget om Framtidens skolestruktur mot 2030 følges opp med nye saker som
gjelder justering av årets søkemønster, som legges fram hvert år.
2. Oversendelsesforslaget i FT-sak 5/16 Forslag til ny forskrift for transporttjeneste for
funksjonshemmede i Akershus med ny sak høsten 2016
3. Oversendelsesforslag i FT-sak 30/16 Akershus Kunstsenter – driftsmodell og prosjektering av et
eventuelt nybygg, følges opp med ny sak våren 2017
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4. Oversendelsesforslaget i FU-sak 29/16 skogbruksstrategi for Akershus og Oslo 2016-2019 følges
opp ved i brevs form å informere Fylkesmannen om fylkesutvalgets vedtak i saken. I tillegg
orienteres Kontaktutvalget for skogbruket i Oslo og Akershus.

70/16 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
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

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
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

+
=
-

106 101
21 763
84 338
7 431
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Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
+
=

15 761
92 463
185 131

71/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
 Fylkestinget 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
by- og 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 UKMfestivalen. 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.
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(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:
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 fylkesrådmannen 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.
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar tilleggsforslaget fremmet av Amund
Kjernli (AP) i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse:
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 fylkeskommunen 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 Øyvind Solum (MDG) gjenopptar tilleggsforslaget fremmet av Kristin
Antun (MDG) i hovedutvalget for utdanning og kompetanse:
 AFK vil legge til rette for at videregående skoler i størst mulig grad skal støtte opp under
sambruk med lokale kulturaktiviteter og frivillighet.
 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.
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Når videregående skoler bygges, påbygges eller ombygges bør det være et mål at det
skapes saler etter den nye standarden for akustikk: NS 8178.
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.
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.
Inngå avtaler med andre regioner i Europa for å skape gjensidig utbytte innen
kultursektoren.
Integrere kulturen som et begrep i "8-millioner byen" (Samarbeidet Akershus, Oslo,
Gøteborg, Malmø, København)
Bruke digitale muligheter som den primære distribusjonskanalen for kulturuttrykk etter
fysiske besøk

Votering:
 Innstillingen fra hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse ble enstemmig
vedtatt.
 Brennas (AP) gjenopptatte forslag fikk 5 stemmer og falt (AP, SV og MDG).
 Solums (MDG) gjenopptatte forslag fikk 5 stemmer og falt (AP, SV og MDG).
Fylkesutvalgets innstilling:
 Fylkestinget 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
by- og 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.
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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 UKMfestivalen. 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:
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 fylkesrådmannen 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.
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72/16 Organisasjonsgjennomgang avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Saken utsettes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.

73/16 Høringssvar - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer
med funksjonsnedsettelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om ny bestemmelse § 10b i kommuneloven.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke settes en øvre aldersgrense på 18 år for
deltakelse i ungdomsråd.
3. Akershus fylkeskommune anbefaler at det formuleres egne bestemmelser i forskriften for
uttreden/suspensjon for ungdomsråd og at bestemmelsen i kommuneloven § 15-2 ikke gjelder
for dem.
4. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at søknader om
uttreden/suspensjon fra ungdomsråd behandles av ungdomsrådet selv, og ikke av fylkestinget.

5. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at fylkestinget kan
delegere suppleringsvalg til ungdomsrådet selv.
6. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke formuleres i lov eller forskrift hvem som kan
oppnevne kandidater til ungdomsrådene.
7. Akershus fylkeskommune anbefaler at teksten i forskriften om representanter til råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne endres. Det er viktig for rekrutteringen at
brukerorganisasjonene fremdeles kan oppnevne rådsmedlemmer som ikke har
funksjonsnedsettelse.
8. Akershus fylkeskommune har for øvrig ingen ytterligere innvendinger mot lovforslaget eller
forskriftsforslagene.

Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) gjenopptar innspillet fremmet av Eldrerådet:
Det foreslås at medlemmene fra pensjonistorganisasjonene skal være fylt 60 år.
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Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar innspillet fremmet av Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne:
forslag til nytt punkt 8. Punkt 8 i fylkesrådmannens innstilling blir nytt punkt 9:
Akershus fylkeskommune mener at råd for ungdom (ungdomsråd) bør bli lovbestemt på lik linje
med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.
Votering:




Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Brennas (AP) forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:

1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om ny bestemmelse § 10b i kommuneloven.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke settes en øvre aldersgrense på 18 år for
deltakelse i ungdomsråd.
3. Akershus fylkeskommune anbefaler at det formuleres egne bestemmelser i forskriften for
uttreden/suspensjon for ungdomsråd og at bestemmelsen i kommuneloven § 15-2 ikke gjelder
for dem.
4. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at søknader om
uttreden/suspensjon fra ungdomsråd behandles av ungdomsrådet selv, og ikke av fylkestinget.

5. Akershus fylkeskommune anbefaler at det i forskriften presiseres at fylkestinget kan
delegere suppleringsvalg til ungdomsrådet selv.
6. Akershus fylkeskommune anbefaler at det ikke formuleres i lov eller forskrift hvem som kan
oppnevne kandidater til ungdomsrådene.
7. Akershus fylkeskommune anbefaler at teksten i forskriften om representanter til råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne endres. Det er viktig for rekrutteringen at
brukerorganisasjonene fremdeles kan oppnevne rådsmedlemmer som ikke har
funksjonsnedsettelse.
8. Akershus fylkeskommune mener at råd for ungdom (ungdomsråd) bør bli lovbestemt på lik linje
med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.
9. Det foreslås at medlemmene fra pensjonistorganisasjonene skal være fylt 60 år.
10. Akershus fylkeskommune har for øvrig ingen ytterligere innvendinger mot lovforslaget eller
forskriftsforslagene.

74/16 Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2016 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2016 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

75/16 E6 Kolomoen-Moelv. Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prosentvis fordeling mellom statlige midler
(Nye veier AS) og bompenger på 50/50 for utbygging av firefelts E6 Kolomoen-Moelv.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6 og 2
automatiske bomstasjoner på fv 84 som vist på kart i bompengeutredningen.
2. Fylkestinget godkjenner at bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at
trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke får 20 pst. rabatt. Trafikanter
i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.
3. Fylkestinget forutsetter at ved åpningen av E6 Kolomoen-Moelv vil bomtakstene (i 2016kr) ikke overskride:
 kr 89 for lett bil i bomstasjonene på ny E6
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Snarud (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N).
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Bergshøgda (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N)
 tunge biler betaler to ganger lettbiltakst
4. Dersom trafikken på sideveier viser seg å bli for stor, forutsetter fylkestinget at det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse veiene.
5. Fylkestinget forutsetter at dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det
som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, kan takstene ved oppstart av innkrevingen for
E6 Kolomoen-Moelv settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen med
lånerente 5,5 pst. Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk
behandling i god tid før innkrevingen tar til.
6. Fylkestinget godtar at bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen
Kolomoen-Moelv.
7. Fylkestinget gir tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye
Veier AS’ anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte
bompengeordningen foreligger.
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8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, vedtar
fylkestinget at Akershus fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et
maksimalt låneopptak for bompengeselskapet «E6 Gardermoen-Moelv» begrenset oppad til
3.400 mill. kroner. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve
bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst.
Fylkestinget forutsetter at Hedmark fylkeskommune gjør vedtak om tilsvarende garanti, slik
at maksimal garanti ble 6.800 mill. kroner.
9. Fylkestinget vedtar at garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse
med rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år.
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert
byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med
rekvisisjoner.
10. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en
forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil
bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Det
forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FRP, MDG og SV).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prosentvis fordeling mellom statlige
midler (Nye veier AS) og bompenger på 50/50 for utbygging av firefelts E6 KolomoenMoelv. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6 og 2
automatiske bomstasjoner på fv 84 som vist på kart i bompengeutredningen.
2. Fylkestinget godkjenner at bompengeordningen baseres på et rabattsystem som
innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke får 20 pst.
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.
3. Fylkestinget forutsetter at ved åpningen av E6 Kolomoen-Moelv vil bomtakstene (i 2016kr) ikke overskride:
 kr 89 for lett bil i bomstasjonene på ny E6
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Snarud (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N).
 kr 16 for lett bil på fv 84 ved Bergshøgda (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N)
 tunge biler betaler to ganger lettbiltakst
4. Dersom trafikken på sideveier viser seg å bli for stor, forutsetter fylkestinget at det
vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene.
5. Fylkestinget forutsetter at dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn
det som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, kan takstene ved oppstart av
innkrevingen for E6 Kolomoen-Moelv settes lavere enn de som er beregnet i
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finansieringsanalysen med lånerente 5,5 pst. Endelig takst- og rabattsystem skal legges
fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til.
6. Fylkestinget godtar at bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen
Kolomoen-Moelv.
7. Fylkestinget gir tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye
Veier AS’ anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den
foreslåtte bompengeordningen foreligger.
8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning,
vedtar fylkestinget at Akershus fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon
for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet «E6 Gardermoen-Moelv» begrenset
oppad til 3.400 mill. kroner. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å
innkreve bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk
lånerente på 5,5 pst.
Fylkestinget forutsetter at Hedmark fylkeskommune gjør vedtak om tilsvarende garanti,
slik at maksimal garanti ble 6.800 mill. kroner.
9. Fylkestinget vedtar at garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i
forbindelse med rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15
år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert
byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med
rekvisisjoner.
10. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og
en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil
bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.
Det forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger.

76/16 MiA - Museene i Akershus - endret valgordning etter vedtektsendringer
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune mener det foreliggende forslaget til nye vedtekter for MiA –
Museene i Akershus samsvarer med de endringene museet har gjennomgått i og med
konsolideringen av museumsvesenet i Akershus, og vil anbefale styret å godkjenne dem.
Endringene i styringsmodell anses å være i tråd med prinsipper fylkeskommunen mener
bør legges til grunn.
2. I lys av de foreslåtte vedtektsendringene opphever fylkesutvalget punkt 2 i sitt vedtak i
sak 30/16 Akershusmuseet – valg til styrende organer 2016-19 (innstilling til styret i
Stiftelsen Akershusmuseet), slik at museets styre allerede nå kan etableres ut fra de nye
vedtektene. Vedtakets punkt 1(oppnevning til representantskap) og punkt 3 (oppnevning
til valgkomité) står fast.
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3. Det tas forbehold om at styret for MiA – Museene i Akershus vedtar vedtektsendringene,
og at de godkjennes av Stiftelsestilsynet. Dersom det foreliggende vedtektsforslaget ikke
godkjennes, legges det fram ny sak.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune mener det foreliggende forslaget til nye vedtekter for MiA –
Museene i Akershus samsvarer med de endringene museet har gjennomgått i og med
konsolideringen av museumsvesenet i Akershus, og vil anbefale styret å godkjenne dem.
Endringene i styringsmodell anses å være i tråd med prinsipper fylkeskommunen mener
bør legges til grunn.
2. I lys av de foreslåtte vedtektsendringene opphever fylkesutvalget punkt 2 i sitt vedtak i
sak 30/16 Akershusmuseet – valg til styrende organer 2016-19 (innstilling til styret i
Stiftelsen Akershusmuseet), slik at museets styre allerede nå kan etableres ut fra de nye
vedtektene. Vedtakets punkt 1(oppnevning til representantskap) og punkt 3 (oppnevning
til valgkomité) står fast.
3. Det tas forbehold om at styret for MiA – Museene i Akershus vedtar vedtektsendringene,
og at de godkjennes av Stiftelsestilsynet. Dersom det foreliggende vedtektsforslaget ikke
godkjennes, legges det fram ny sak.

77/16 Omorganisering av hovedutvalg - gjenopprettelse av valgkomité
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 02.05.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget gjenoppretter valgkomité bestående av fylkestingets gruppeledere, med

gruppelederen i det største partiet som leder. Valgkomiteen vil fungere ut valgperioden.
2. Valgkomiteen gis frist til 4. mai å komme med innstilling på sammensetning av de hovedutvalgene
som blir gjenstand for endringer.
3. Valgkomiteens innstilling behandles i fylkestinget 9. mai etter prinsippene om avtalevalg etter
kommunelovens § 38 a.

Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna fremmet forslag som følger saken til behandling i valgkomiteen:
Jørn Fraurud fratrer sin posisjon i hovedutvalget for utdanning og kompetanse og oppnevnes
som medlem av hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse.
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Helge Gundersen fratrer sin posisjon i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse og
oppnevnes som medlem av hovedutvalget for utdanning og kompetanse.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Brenna ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:

1. Fylkesutvalget gjenoppretter valgkomité bestående av fylkestingets gruppeledere, med
gruppelederen i det største partiet som leder. Valgkomiteen vil fungere ut valgperioden.
2. Valgkomiteen gis frist til 4. mai å komme med innstilling på sammensetning av de hovedutvalgene
som blir gjenstand for endringer.
3. Valgkomiteens innstilling behandles i fylkestinget 9. mai etter prinsippene om avtalevalg etter
kommunelovens § 38 a.

Forslag som følger med til valgkomiteen:
Jørn Fraurud (AP) fratrer sin posisjon i hovedutvalget for utdanning og kompetanse og
oppnevnes som medlem av hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse.
Helge Gundersen (AP) fratrer sin posisjon i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse
og oppnevnes som medlem av hovedutvalget for utdanning og kompetanse.
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Referatsaker
2/16 Referat fra fylkeselevrådet
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