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Saksliste til fylkestingets møte 21.11.16

Saksnr

Tittel
Saker til behandling

103/16

Utvidelse av NAV i skole. Utsatt sak 99/16
Saken trekkes – kommer i februar 2017

104/16

Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

105/16

Evaluering av Fylkeskommunens deltagelse i NDLA - Nasjonal digital
læringsarena

106/16

Nasjonal digital læringsarena - NDLA - Årsmelding 2015

107/16

Forslag til forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til
læreplass for Akershus fylkeskommune

108/16

Gratis kollektivtransport og økt kapasitetsbehov ved beredskapstakster på
dager med fare for høy luftforurensing.

109/16

Status for energisparekontrakter i utvalgte skolebygg

110/16

Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016

111/16

Ny tannklinikk Øvre Romerike

112/16

Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden

113/16

Handlingsplan for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Perioden 2015 - 2019

114/16

KU-sak 25/2016 - forvaltningsrevisjon - Ivaretakelse av Akershus
fylkeskommunens miljøansvar
Interpellasjoner

15/16

Interpellasjon fra representanten Solveig Schytz (V) om parkeringspolitikk i
Akershus fylkeskommune
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FT-sak 103/16 Utvidelse av NAV i skole (utsatt sak 99/16)
Saken trekkes
Viser til epost fra Ole Kjendlie 15.11.16.
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FT-sak 104/16 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Saken tas til orientering.
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FT-sak 195/16 Evaluering av Fylkeskommunens deltagelse i NDLA - Nasjonal digital
læringsarena
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena – NDLA
- med et bidrag på 426 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2017.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Møteleder Arne-Rune Gjelsvik (FRP) fremmet alternativt forslag:
Akershus fylkeskommune melder seg ut av NDLA.
Votering:
 Forslaget fremmet av Gjelsvik (FRP) fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
 Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (FRrP).

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena –
NDLA - med et bidrag på 426 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2017.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.
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FT-sak 106/16 Nasjonal digital læringsarena - NDLA - Årsmelding 2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
NDLAs årsmelding for 2015 tas til orientering.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
NDLAs årsmelding for 2015 tas til orientering.
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FT-sak 107/16 Forslag til forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til
læreplass for Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget vedtar lokal forskrift for inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar lokal forskrift for inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget vedtar lokal forskrift for inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune
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FT-sak 108/16 Gratis kollektivtransport og økt kapasitetsbehov ved beredskapstakster på
dager med fare for høy luftforurensing.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget tar til orientering Ruters vurderinger av 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.
2. Fylkestinget ber om at det i første omgang ikke etableres en ordning med gratis
kollektivtransport på dager med beredskapstakster av hensyn til den generelle avviklingen
av kollektivtransporten. Når en har fått erfaringer med effektene av beredskapstakster alene
på luftkvalitet og kollektivavvikling, kan det vurderes om det også bør tilbys gratis
kollektivtrafikk disse dagene.
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgsleder Solveig Schytz (V) fremmet følgende alternative forslag til punkt 2:
På dager med midlertidige tidsdifferensierte bomtakster skal reisende slippe å betale for billett
til enkeltreiser. Det forutsettes at ordningen i sin helhet finansieres med merinntekter fra
beredskapstakstene.
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt
2. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens forslag punkt 2 og Schytz forslag, ble
Schytz forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap, FrP)
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
1. Fylkestinget tar til orientering Ruters vurderinger av 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.
2. På dager med midlertidige tidsdifferensierte bomtakster skal reisende slippe å betale for
billett til enkeltreiser. Det forutsettes at ordningen i sin helhet finansieres med
merinntekter fra beredskapstakstene.
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FT-sak 109/16 Status for energisparekontrakter i utvalgte skolebygg
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
EPC-kontrakter kan være en god gjennomføringsmetode for å oppnå energibesparelser. Når
fylkeskommunen har tilegnet seg mer erfaring med bakgrunn i inngåtte kontrakter for Nes og
Hvam videregående skoler vurderes videre bruk og omfang av EPC-kontrakter.
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
EPC-kontrakter kan være en god gjennomføringsmetode for å oppnå energibesparelser. Når
fylkeskommunen har tilegnet seg mer erfaring med bakgrunn i inngåtte kontrakter for Nes og
Hvam videregående skoler vurderes videre bruk og omfang av EPC-kontrakter.
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FT-sak 110/16 Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Saken tas til orientering.
Innspill fra eldrerådet
Eldrerådet tar saken til orientering.
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FT-sak 111/16 Ny tannklinikk på Øvre Romerike
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Det etableres en ny tannklinikk som dekker tannhelsetjenestebehovet til befolkningen i Øvre
Romerike med lokalisering sentralt i Råholt, og som erstatter dagens klinikker på Eidsvoll og
Nannestad.

Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Representanten Camilla Hille (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og ses i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 201720.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
Saken utsettes og ses i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20.
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FT-sak 112/16 Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
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.
Innstilling fra fylkesutvalget
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.
2. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken filmsenter AS godkjennes.
3. Vedlagte forslag til endringer i aksjonæravtalen for Viken filmsenter AS godkjennes.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
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.
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FT-sak 113/16 Handlingsplan for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Perioden 2015 – 2019
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget har merket seg rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes målsettinger og tar
handlingsplanen for perioden 2015-2019 til orientering.
Innstilling fra fylkesutvalget
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.

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådets innspill:
Fylkestinget har merket seg rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes målsettinger og tar
handlingsplanen for perioden 2015-2019 til orientering.
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FT-sak 114/16 KU-sak 25/2016 - forvaltningsrevisjon - Ivaretakelse av Akershus
fylkeskommunens miljøansvar
Kontrollutvalgets innstilling
Forvaltningsrevisjonsrapport 5/2016 oversendes med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at det skjer en tettere oppfølging og
rapportering av i hvilken grad mål og tiltak, i den framtidige regionale planen for klima og
energi i Akershus, blir oppfylt.
2. Fylkestinget oppfordrer rådmannen til å bruke rapporten som erfaringsgrunnlag i
forbindelse med den videre planleggingen innenfor regional utvikling generelt, og for
utarbeidelse av ny regional plan for klima og energi spesielt.
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Interpellasjon 15/16 fra representanten Solveig Schytz (V) om parkeringspolitikk i
Akershus fylkeskommune
Klimaforliket i Stortinget slår fast at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Parkeringspolitikk er et effektivt virkemiddel for å begrense bilbruk. Det er kommunene
som fastsetter parkeringsnormer og dermed forvalter et sterkt virkemiddel for å begrense
bilbruken. Akershus fylkeskommune kan imidlertid bidra ved å legge normer for sine egne
parkeringsplasser, både på de videregående skolene og ved sentraladministrasjonen. Noen
virksomheter ligger sentralt ved kollektivknutepunkter, mens andre gjør det ikke, dette bør også
avspeiles i parkeringspolitikken. Både tilgang på parkeringsplass og pris for parkering har
betydning for hvor attraktivt det er å bruke bil.
Forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om en helhetlig parkeringspolitikk for de videregående
skolene i Akershus og for sentraladministrasjonen, med vurdering både antall parkeringsplasser
og innføring av parkeringsavgift, tilrettelegging for sykkelparkering og nullutslippsbiler på
parkeringsplassene.
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