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Politiske saker
195/16 Vestby kommune - Reguleringsplan for Vestby sentrum
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til forslaget til områdereguleringsplan for Vestby
sentrum, som er i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus.
2. Fylkesutvalget er positiv til kommunens forslag i dialogen etter offentlig ettersyn, til
bevaring av tunet på Nordby gård bestående av hovedbygning, uthus/bryggerhus og
stabbur. Fylkesutvalget opprettholder fylkesrådmannens administrative innsigelse
dersom bevaringsstatus også for låven ikke opprettholdes. Fylkesutvalget mener at en
nærmere avklaring om bevaring av låven bør tas gjennom detaljreguleringsplan.
3. Fylkesutvalget opprettholder fylkesrådmannens administrative innsigelse til
planforslaget, fordi det ikke i tilstrekkelig grad sikrer at bygningsmiljøet i «gamlebyen»
ved jernbanestasjonen blir bevart og integrert i tettstedsutviklingen.
4. I husrekken langs Kroerveien mener fylkesutvalget at forretningsbygget fra 1950-årene i
Kroerveien 3B bør bevares i tillegg til Kroerveien 3A og Thorvaldsengården.
5. Innsigelsen fremmet i brev datert 04.10.2016 opprettholdes. Fylkesrådmannen gis
fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det finnes en akseptabel løsning i dialog med
kommunen.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslår at saken utsettes for befaring.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

196/16 Ullensaker kommune - Detaljreguleringsplan for Gjestvang og Gjestadteie Uttalelse til offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Planforslagets støyrapport viser at utbyggingen ikke tilfredsstiller retningslinjene for behandling
av støy i arealplanleggingen (T-1442) eller støybestemmelsene i kommuneplanen for
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Ullensaker. Fylkesutvalget støtter Statens Vegvesens vurderinger og fremmer innsigelse til det
oversendte forslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen dersom hensynet
blir tilfredsstillende ivaretatt.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Første setning av fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Resten av fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, FRP og KRF).
Vedtak:
Planforslagets støyrapport viser at utbyggingen ikke tilfredsstiller retningslinjene for
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) eller støybestemmelsene i kommuneplanen for
Ullensaker. Fylkesutvalget støtter Statens Vegvesens vurderinger og fremmer innsigelse til det
oversendte forslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen dersom hensynet
blir tilfredsstillende ivaretatt.

197/16 Bærum kommune - områderegulering for Fossum - anmodning om å frafalle
innsigelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til reviderte planbestemmelser sikrer opparbeidelse av
kollektivfelt i nedre del av Fossumveien og på Griniveien vest for krysset
Griniveien/Fossumveien.
Fylkesutvalget mener imidlertid at sikring av opparbeidelse av en forlengelse av
kollektivfeltet videre nordover langs Fossumveien ikke er tilfredsstillende.
Fylkesutvalget mener vurderingen av behovet for forlengelse av kollektivfeltet må
gjennomføres som et ledd i reguleringen av hvert delområde (B1-B12). Dersom det
inntas bestemmelse til planen som sikrer dette, gis fylkesrådmannen fullmakt til å trekke
innsigelsen.
2. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen i tidligere vedtak om at utbyggingsområdet
enten tas ut av kommuneplanen, eller legges på vent som et langsiktig
utbyggingsområde, og at Bærum kommune i stedet prioriterer andre utbyggingsområder
som ligger med bedre tilknytning til eksisterende, god kollektivinfrastruktur i kommunen
nå
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslår at saken utsettes for avklaring av innsigelsesgrunnlaget, og
at det er samsvar med det geografiske området fra innsigelsen i saken i 2015 og det som er
beskrevet i nåværende sak.
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Votering:
Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for avklaring av innsigelsesgrunnlaget, og at det er samsvar med det geografiske
området fra innsigelsen i saken i 2015 og det som er beskrevet i nåværende sak.

198/16 Rapport om Grunnlag for en helhetlig parkeringspolitikk i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» oversendes kommunene, som materiale for å
bidra til kommunenes arbeid med lokal parkeringspolitikk.
2. Det utarbeides en veileder på grunnlag av rapporten.
3. Regionale føringer for parkering knyttet til handel, service behandles som del av regional
plan for handel, service og senterstruktur
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (AP) fremmer endringsforslag:
Punkt 2 endres til:
Det utarbeides en veileder på grunnlag av rapporten, med en målsetting om at
parkeringspolitikken skal bidra til å redusere klimautslipp fra transportsektoren.
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmer tilleggsforslag:
Nytt punkt 4:
Veilederen skal ikke brukes som grunnlag for innsigelse.
Representanten Vibeke Limi (FRP) gjenopptok forslaget fremmet av Finn Terje
Tønnessen i hovedutvalg for samferdsel, og presiserer at forslaget er et alternativ til
fylkesrådmannens forslag:
Akershus Fylkeskommune forutsetter at de kommunale parkeringsnormer fortsatt skal være et
kommunalt ansvar.
Votering:
 Forslaget fremmet av Limi (FRP) fikk 1 stemme og falt (FRP).
 Fylkesrådmannens forslag med nytt punkt 4 fremmet av Melgaard (H) ble enstemmig
vedtatt.
 Tillegget fremmet av Brenna (AP) ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
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1. «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» oversendes kommunene, som materiale for å
bidra til kommunenes arbeid med lokal parkeringspolitikk.
2. Det utarbeides en veileder på grunnlag av rapporten, med en målsetting om at
parkeringspolitikken skal bidra til å redusere klimautslipp fra transportsektoren.
3. Regionale føringer for parkering knyttet til handel, service behandles som del av regional
plan for handel, service og senterstruktur.
4. Veilederen skal ikke brukes som grunnlag for innsigelse.

199/16 Evaluering Ruter AS
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. I samråd med Oslo kommune avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Ruter AS for å
beslutte oppfølging av punktene om eierstyringen av Ruter i evalueringsrapporten.
2. Fylkesutvalget ber generalforsamlingen spesielt vurdere oppfølging av bestillingens punkt 2
om rolleforståelse og punkt 3 knyttet til effektivitet og økonomi.
3. Det forutsettes at oppfølging av eierstyringen forankres i fylkesutvalget når en
ekstraordinær generalforsamling er avholdt.
4. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen, i samarbeid med Ruter og Oslo kommune, ta ansvar
for oppfølging av anbefalingene i rapporten som gjelder administrative forhold.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I samråd med Oslo kommune avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Ruter AS for
å beslutte oppfølging av punktene om eierstyringen av Ruter i evalueringsrapporten.
2. Fylkesutvalget ber generalforsamlingen spesielt vurdere oppfølging av bestillingens punkt 2
om rolleforståelse og punkt 3 knyttet til effektivitet og økonomi.
3. Det forutsettes at oppfølging av eierstyringen forankres i fylkesutvalget når en
ekstraordinær generalforsamling er avholdt.
4. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen, i samarbeid med Ruter og Oslo kommune, ta ansvar
for oppfølging av anbefalingene i rapporten som gjelder administrative forhold.
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200/16 Høringsinnspill til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at det er opprettet en nasjonal ordning for å støtte
klimatiltak, men ønsker at beløpet økes årlig.
2. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forskriften, både når det gjelder varighet og prioriterte
områder. Transport bør være et av de prioriterte områdene og energieffektiviserende effekt
bør vektes positivt.
3. Forskriften bør inkludere både indirekte og direkte klimatiltak. Det etterlyses klare
beregningsmetoder/nøkler for beregning av klimagassreduksjon knyttet til klimatiltak.
4. Den politiske forankringen i tildelingskriteriet b) bør være vedtatte klimamål/-strategier.
Det foreslås videre at man kan kreve politisk behandling av det konkrete klimatiltaket i
etterkant av eventuell tildeling.
5. Det oppfordres til at de statlige myndighetene som forvalter støtteordninger til klimatiltak,
utarbeider effektive digitale løsninger hvor søkerne blir loset til rett støtteordning.
6. Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegget
7. Forskriften bør stimulere til klimavennlige innovative anskaffelser
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FRP) gjenopptok Finn Terje Tønnessens forslag fra
hovedutvalg for samferdsel som alternativ til fylkesrådmannens punkt 1-4:
Akershus fylkeskommune har ingen merknader til høringsforslaget.
Representanten Gunnar Melgaard (H) gjenopptok Cathrine Jensens forslag fra
hovedutvalg for plan, næring og miljø på vegne av H, V og KRF:
Ettersom søknadsmassen var fire ganger større enn budsjettet for 2016 vider det en stor interesse
for tiltakene. Det anbefales derfor å øke tilskuddene til klimatiltak til kommunene.
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok eget forslag fra hovedutvalg for plan,
næring og miljø:
AFK forventer at ordningen blir vurdert videreført utover 5 år
Votering:
 Ved alternativ votering over innstillingen fra hovedutvalg for samferdsel punkt 1-4 og
forslaget fremmet av Limi (FRP) ble hovedutvalgets forslag vedtatt med 12 mot 1
stemme (FRP).
 Hovedutvalgets innstilling punkt 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt
 Forslaget fremmet av Melgaard (H) ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer (AP, SV og MDG) og falt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at det er opprettet en nasjonal ordning for å støtte
klimatiltak, men ønsker at beløpet økes årlig.
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2. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forskriften, både når det gjelder varighet og
prioriterte områder. Transport bør være et av de prioriterte områdene og
energieffektiviserende effekt bør vektes positivt.
3. Forskriften bør inkludere både indirekte og direkte klimatiltak. Det etterlyses klare
beregningsmetoder/nøkler for beregning av klimagassreduksjon knyttet til klimatiltak.
4. Den politiske forankringen i tildelingskriteriet b) bør være vedtatte klimamål/-strategier.
Det foreslås videre at man kan kreve politisk behandling av det konkrete klimatiltaket i
etterkant av eventuell tildeling.
5. Det oppfordres til at de statlige myndighetene som forvalter støtteordninger til
klimatiltak, utarbeider effektive digitale løsninger hvor søkerne blir loset til rett
støtteordning.
6. Forskriften bør stimulere til klimavennlige innovative anskaffelser.
7. Ettersom søknadsmassen var fire ganger større enn budsjettet for 2016 vider det en stor
interesse for tiltakene. Det anbefales derfor å øke tilskuddene til klimatiltak til
kommunene.
8. Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegget.

201/16 Signering av intensjonsavtale (MoU) med EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune ved fylkesordfører eller den fylkesordfører bemyndiger,
signerer intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) med EUs Fuel Cells and Hydrogen
Joint Undertaking (FCH JU).
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
Akershus fylkeskommune ved fylkesordfører eller den fylkesordfører bemyndiger,
signerer intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) med EUs Fuel Cells and Hydrogen
Joint Undertaking (FCH JU).

202/16 Akershus bygningsvernsenter 2016 - lokaler og økonomi
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
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1. Det bevilges kr 50 000 fra disposisjonsfond til MiA – Museene i Akershus for å etablere
ventilasjonsanlegg for modulkontorene på Follo museum, slik at Akershus
bygningsvernsenter kan fortsette sin virksomhet inntil en varig løsning er etablert.
2. Det bevilges kr 150 000 fra disposisjonsfond til MiA – Museene i Akershus for å få
utarbeidet et prospekt/forprosjekt for etablering av varige verksteds- og
formidlingslokaler for Akershus bygningsvernsenter.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det bevilges kr 50 000 fra disposisjonsfond til MiA – Museene i Akershus for å etablere
ventilasjonsanlegg for modulkontorene på Follo museum, slik at Akershus
bygningsvernsenter kan fortsette sin virksomhet inntil en varig løsning er etablert.
2. Det bevilges kr 150 000 fra disposisjonsfond til MiA – Museene i Akershus for å få
utarbeidet et prospekt/forprosjekt for etablering av varige verksteds- og
formidlingslokaler for Akershus bygningsvernsenter.

203/16 Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
1. Med bakgrunn i den økte bevilgningen til Viken Filmsenter AS i statsbudsjettet for 2017
stiller Akershus fylkeskommune seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som
medeier i Viken filmsenter AS.
2. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken filmsenter AS godkjennes.
3. Vedlagte forslag til endringer i aksjonæravtalen for Viken filmsenter AS godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Med bakgrunn i den økte bevilgningen til Viken Filmsenter AS i statsbudsjettet for 2017
stiller Akershus fylkeskommune seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som
medeier i Viken filmsenter AS.
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2. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken filmsenter AS godkjennes.
3. Vedlagte forslag til endringer i aksjonæravtalen for Viken filmsenter AS godkjennes.

204/16 Vurdering av behov for egen ungdomshelsestrategi og rusforebyggende plan
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. I tråd med Lov om folkehelsearbeid utarbeides et temahefte om "Akershusungdommen i
et folkehelseperspektiv" i løpet av 2017.
2. Temaheftet «Akershusungdommen i et folkehelseperspektiv» vil danne grunnlag for
implementering av målrettede tiltak i tråd med Regional planstrategi for Akershus i
perioden 2017 – 2020.
3. Utarbeidelse av egen rusforebyggende plan og ungdomshelsestrategi iverksettes ikke.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) gjenopptok Amit Ighanis (H) forslag fremmet i hovedutvalg for
utdanning og kompetanse:
Tillegg til punkt 2:
Samtidig med temaheftet legges det frem en sak med konkrete tiltak til hvordan løfte seksuell
helse i Akershusskolen, med et særlig fokus på forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep,
og fremming av sunne holdninger til kropp og seksualitet.
Representanten Lars Salvesen (KRF) foreslo at fylkesutvalget ikke voterer over punkt 3 og
fikk utvalgets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med forslaget fra Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. I tråd med Lov om folkehelsearbeid utarbeides et temahefte om "Akershusungdommen i
et folkehelseperspektiv" i løpet av 2017.
2. Temaheftet «Akershusungdommen i et folkehelseperspektiv» vil danne grunnlag for
implementering av målrettede tiltak i tråd med Regional planstrategi for Akershus i
perioden 2017 – 2020. Samtidig med temaheftet legges det frem en sak med konkrete
tiltak til hvordan løfte seksuell helse i Akershusskolen, med et særlig fokus på
forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep, og fremming av sunne holdninger til
kropp og seksualitet.
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205/16 Rapport fra studietur til Århus/København 23-26.august 2016 - hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse :
Rapport om studietur for «Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse» til Aarhus København 23.08-26.08 tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapport om studietur for «Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse» til Aarhus København 23.08-26.08 tas til orientering.

206/16 Handlingsplan for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Perioden
2015 - 2019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget har merket seg rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes målsettinger og tar
handlingsplanen for perioden 2015-2019 til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget har merket seg rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes målsettinger og tar
handlingsplanen for perioden 2015-2019 til orientering.
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207/16 Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag til
medlemmer/varamedlemmer for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2021
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune fremmer følgende kandidater til verv som lekrepresentant til regional
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2021:
1.
2.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) forslo Vibeke Limi (FRP) som
medlem/varamedlem.
Representanten Tonje Brenna (AP) foreslo Siri Hov Eggen (AP) som
medlem/varamedlem.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med de foreslåtte representantene ble enstemmig vetatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommune fremmer følgende kandidater til verv som lekrepresentant til regional
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2021:
1. Vibeke Limi (FRP)
2. Siri Hov Eggen (AP)
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Orienteringsnotater
8/16 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 14.11.2016

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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