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Innkallingen til møtet ble godkjent.
Protokollen fra møtet 14. mars ble godkjent.
Orientering
Fylkesordfører opplyste om følgende samlinger i forbindelse med regionreformen:
 For fylkestinget 9. – 10. mai. Det vil bli holdt fylkestinget første del mandag 9. mai.
Samlingen vil holdes resten av dagen/ettermiddagen og fram til lunsj påfølgende dag.
 Fellesmøte for fylkesutvalgene i Østfold og Akershus i Moss 16. – 17. juni.
 Fellesmøte for fylkestingene i Buskerud og Akershus 8. – 9. september. Møtet vil bli
holdt i Buskerud.
Nærmere program for oppleggene kommer senere.
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Interpellasjon fra representanten Vilde Lofthus Rooth (Ap) om kollektivpriser
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Saker til behandling
18/16 Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.

19/16 Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en
åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.
3. Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning for
regionreform. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å
styrke rollen som samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.

4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag
ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen i
nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses regionale
planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over
tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
Utvalgets behandling:

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling punkt 1, 1. avsnitt ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
2. Fylkesutvalgets innstilling punkt 1, 2. avsnitt ble vedtatt med 32 mot 11 stemmer (FrP,
MDG, Sp + SV).
3. Fylkesutvalgets innstilling punktene 2, 4-7 og 3, kulepunktene 1 og 2 ble vedtatt med 38
mot 5 stemmer (FrP).
4. Fylkesutvalgets innstilling punkt 3, 3. kulepunkt ble vedtatt med 32 mot 11 stemmer
(FrP, MDG, Sp + SV).
Vedtak:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre

en åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.
3. Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning
for regionreform. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for
å styrke rollen som samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.
4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive
i rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i
dag ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses
inndelingen i nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og
tilpasses regionale planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom
framtidige regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje
over tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og
tidsforløp.

20/16 Regionreform - videre prosess
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. I arbeidet med en regionreform er det naturlig å se Oslo og Akershus i sammenheng.
Akershus vil ta kontakt med Oslo for å innlede samtaler om deltakelse i en eventuell
sammenslåing.

2. I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer; Østfold/Akershus og
Østfold/Buskerud/Akershus. For begge alternativer åpnes det for å inkludere Oslo, dersom
Oslo skulle ønske det. Fordeler og ulemper ved de to alternativene utredes og vurderes opp
mot dagens situasjon. Et faktagrunnlag om fylkeskommunene vil være en del av arbeidet.
Videre bør utredningen peke på hvilke beslutninger som bør være på plass før en eventuell
intensjonserklæring.
3. Basert på fylkesrådmannens utredning av alternativene legges det fram en ny sak i juni 2016
der det tas stilling til videre prosess. Fylkesrådmannen sørger for at saken sendes ut i god tid
før behandlingen, og legger til rette for en presentasjon av saken i god tid før
fylkestingsbehandlingen.
4. Dersom det i juni 2016 vedtas å arbeide videre med ett eller flere av alternativene innrettes
prosessen med sikte på å inngå en eventuell intensjonserklæring før årsskiftet 2016/2017.
5. Akershus fylkeskommune tar initiativ til at en gruppe bestående av fylkesordførere,
opposisjonsledere og fylkesrådmenn i de deltakende fylkeskommuner møtes for gjensidig
løpende informasjon i prosessen. Gruppen bør møtes minst 2 ganger før sommeren 2016.
6. Akershus fortsetter dialogen med Oppland og Hedmark med sikte på videreutvikling av
samarbeidet. Videre utredning knyttet til eventuell sammenslåing med Oppland og Hedmark
avventer prosessen mot Oslo, Østfold og Buskerud.

Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok tilleggsforslag fra fylkesutvalget:
1. Tilleggs-setning til fylkesrådmannens innstillig punkt 2:
Demokratiperspektivet må også inngå i utredningen. Et regionalt folkevalgt nivå må ha
tilstrekkelig responsivitet. Det må vurderes om mobiliseringskraften og lokaldemokratiet
ivaretas godt nok i en større region.
En forutsetning for videre prosess er at utredningene og faktagrunnlaget viser at innbyggerne
i Akershus i en større region vil få bedre tjenester og tilbud enn de får i dag.
2. Punkt 4 strykes.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet alternativt forslag:
Akershus fylkeskommune ser Oslo kommune som det mest naturlige utgangspunkt for en
regionreform. Inntil Oslo eventuelt signaliserer et ønske om sammenslåing avslutter vår
organisasjon med regionreformen.
Votering:
1. Skaars forslag fikk 1 stemme (SV) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling punktene 1-3 og 5-6 ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
3. Vollsets gjenopptatte forslag fikk 11 stemmer (FrP, MDG, Sp + SV) og falt.

4. Fylkesutvalgets innstilling punkt 4 ble vedtatt med 32 mot 11 stemmer (FrP, MDG, Sp +
SV).
Vedtak:
1. I arbeidet med en regionreform er det naturlig å se Oslo og Akershus i sammenheng.
Akershus vil ta kontakt med Oslo for å innlede samtaler om deltakelse i en eventuell
sammenslåing.
2. I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer; Østfold/Akershus og
Østfold/Buskerud/Akershus. For begge alternativer åpnes det for å inkludere Oslo, dersom
Oslo skulle ønske det. Fordeler og ulemper ved de to alternativene utredes og vurderes opp
mot dagens situasjon. Et faktagrunnlag om fylkeskommunene vil være en del av arbeidet.
Videre bør utredningen peke på hvilke beslutninger som bør være på plass før en eventuell
intensjonserklæring.
3. Basert på fylkesrådmannens utredning av alternativene legges det fram en ny sak i juni 2016
der det tas stilling til videre prosess. Fylkesrådmannen sørger for at saken sendes ut i god
tid før behandlingen, og legger til rette for en presentasjon av saken i god tid før
fylkestingsbehandlingen.
4. Dersom det i juni 2016 vedtas å arbeide videre med ett eller flere av alternativene innrettes
prosessen med sikte på å inngå en eventuell intensjonserklæring før årsskiftet 2016/2017.
5. Akershus fylkeskommune tar initiativ til at en gruppe bestående av fylkesordførere,
opposisjonsledere og fylkesrådmenn i de deltakende fylkeskommuner møtes for gjensidig
løpende informasjon i prosessen. Gruppen bør møtes minst 2 ganger før sommeren 2016.
6. Akershus fortsetter dialogen med Oppland og Hedmark med sikte på videreutvikling av
samarbeidet. Videre utredning knyttet til eventuell sammenslåing med Oppland og Hedmark
avventer prosessen mot Oslo, Østfold og Buskerud.

21/16 Eierstrategier 2016-2019 - foretak
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Eierstrategier for AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF godkjennes.
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget legger til grunn at plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming
overholdes.
Votering:

Fylkesutvalgets innstilling med Skotteviks forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eierstrategier for AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF godkjennes.
Fylkestinget legger til grunn at plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming
overholdes.

22/16 Evaluering av oppfølgingstjenesten i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2. Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3. Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om økning i
antall skoler som har NAV i skole.
4. Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og med tidligere OT
ungdom som nå er elever.
5. Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra.
Dette arbeidet må prioriteres i alle regioner.

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2. Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.

3. Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om økning i
antall skoler som har NAV i skole.
4. Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og med tidligere OT
ungdom som nå er elever.
5. Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra.
Dette arbeidet må prioriteres i alle regioner.

23/16 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring - tillegg til sak FT-sak 82/15
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

24/16 Evaluering av skolevalg 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Fylkestinget tar evalueringen av skolevalget 2015 til orientering.
2. Funnene i evalueringen legges til grunn i en justering av vedtatte rammer og retningslinjer
for skolevalg. De justerte rammene og retningslinjene legges fram i en sak våren 2017, forut
for neste skolevalg. Saken må også ta for seg hvordan fylkeskommunen kan forsikre seg at
alle skolene følger de retningslinjer som blir gitt. Skolene skal forberede et pedagogisk
opplegg i forkant av valgtorget for å stimulere til elevers læring.
3. Skolene legger til rette for avvikling av forhåndsstemming på de videregående skolene i
samarbeid med de kommunale valgstyrene ved valget i 2017.
Utvalgets behandling:
Representanten Ida Ohme Pedersen (FrP) gjenopptok tilleggsforslag på vegne av FrP, V,
Sp og KrF:

For å øke det politiske og samfunnsmessige engasjementet skal det avholdes debattmøter i
forkant av valgtorg ved alle skoler i forbindelse med skolevalg.

Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling punktene 1, 2, fram til siste setning og 3 ble enstemmig
vedtatt.
2. Hovedutvalgets innstilling punkt 2, siste setning ble vedtatt med 29 mot 14 stemmer
(Ap).
3. Ohme Pedersens gjenopptatte forslag fikk 15 stemmer (FrP, MDG, V, Sp, SV + KrF) og
falt.
Vedtak:
1. Fylkestinget tar evalueringen av skolevalget 2015 til orientering.
2. Funnene i evalueringen legges til grunn i en justering av vedtatte rammer og retningslinjer
for skolevalg. De justerte rammene og retningslinjene legges fram i en sak våren 2017, forut
for neste skolevalg. Saken må også ta for seg hvordan fylkeskommunen kan forsikre seg at
alle skolene følger de retningslinjer som blir gitt. Skolene skal forberede et pedagogisk
opplegg i forkant av valgtorget for å stimulere til elevers læring.
3. Skolene legger til rette for avvikling av forhåndsstemming på de videregående skolene i
samarbeid med de kommunale valgstyrene ved valget i 2017.

25/16 29165 Asker videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker videregående
skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 2017-2020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 2017-2020
4. Prosjektet ved Asker vgs må sees i sammenheng med en kommende utredning av
samlokalisering av Asker vgs og Bleiker vgs.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker videregående
skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016-kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 2017-2020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 2017-2020

4. Prosjektet ved Asker vgs må sees i sammenheng med en kommende utredning av
samlokalisering av Asker vgs og Bleiker vgs.

26/16 Valg av medlemmer til Sparebankstiftelsen DnB NORs generalforsamling 2016 - 20
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget velger 3 medlemmer:
Lise Hagen Rebbestad (H)
Amund Kjernli (Ap)
Morten Vollset (Sp)
…og 2 varamedlemmer:
Vibeke Limi (FrP)
Ina Libak (Ap)
til Sparebankstiftelsen DNBs generalforsamling for perioden 2016 -20.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget velger 3 medlemmer:
1. Lise Hagen Rebbestad (H)
2. Amund Kjernli (Ap)
3. Morten Vollset (Sp)
….og 2 varamedlemmer:
1. Vibeke Limi (FrP)
2. Ina Libak (Ap)
….til Sparebankstiftelsen DNBs generalforsamling for perioden 2016 -20.

27/16 Økonomiplan 2016 - 19 - oppfølging av verbalforslag
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar forslagene om oppfølging av verbalforslagene til orientering.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar forslagene om oppfølging av verbalforslagene til orientering.

28/16 Organisering av Tunet - Sør-Gardermoen
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
1. Fylkesutvalget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem
bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
2. Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune jf.
budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens
forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen Invest
AS og Ullensaker kommune.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
4. Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
5. En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
6. De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending til
andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene iverksettes
for å sikre en fremdrift i arbeidet.
7. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.
Utvalgets behandling:
Saken ble behandlet som andre sak på sakskartet pga. spørsmål om habilitet.
Representanten Tonje Brenna (Ap) etterspurte Vibeke Limis (FrP) habilitet i saken.
Administrasjonen ved fylkesadvokaten rådet fylkestinget at Limi ikke var inhabil.
Representanten Terje Granerud (Ap) foreslo å utsette saken for å få en skriftlig vurdering
av Limis habilitet.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
Vedtak:
Saken utsettes.

29/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

30/16 Akershus Kunstsenter - driftsmodell og prosjektering av et eventuelt nybygg
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus
fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på
Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag for
et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.
2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.
3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig
beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til
investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus
fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt
flytter.
Følgende forslag oversendes administrasjonen:
At Akershus kunstsenter fortsatt skal være et kunstsenter for hele Akershus. I det nye
kunstsenteret bør det settes av visningsplass, et eget «Galleri Akershus» for alle typer kunstnere
– der regionens kunstnere gis mulighet for å leie/disponere plass til egen utstilling.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus
fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på
Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag
for et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.
2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.
3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig
beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til
investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus
fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt
flytter.
Oversendelsesforslag:
At Akershus kunstsenter fortsatt skal være et kunstsenter for hele Akershus. I det nye
kunstsenteret bør det settes av visningsplass, et eget «Galleri Akershus» for alle typer kunstnere
– der regionens kunstnere gis mulighet for å leie/disponere plass til egen utstilling.

31/16 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget i 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar rapporten til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar rapporten til orientering.

32/16 Akershusmuseet - tildelingsbrev - Innanket til fylkestinget
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Innanket sak.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016 datert 10.2.16 godkjennes.

Forslag som følger saken:
Nytt forslag til tildelingsbrev jf. fylkesrådmannens tildelingsbrev s. 2;
Forventninger til MIA;
a
ok
b
«kan» erstattes til - bør vurderes
c
«kan» erstattes med bør
Nye punkter;
d
e
f
g
h

Det er viktig å sørge for mer samarbeid på tvers av avdelingene
Akershus fylkeskommune anbefaler at man foretar prioriteringer innenfor gjeldene
rammer og derved avgjør hvilken retning museumsarbeidet i fylket skal ha, samtidig som
man er bevisst på at kvaliteten på museumsarbeidet holder et tilstrekkelig nivå.
Museet i Akershus (MIA) bør etter nødvendige vedtektsendringer sørge for å samle de
ansatte til noen større enheter. Dette gjelder både faglig ansatte og for driftspersonell og
håndverkere. Dette vil kunne gi verdifulle rasjonaliseringsgevinster.
Det må i større grad stilles krav til åpningstider, slik at publikumstilgjengeligheten
bedres
MIA må også stille større krav til besøkstall ved flere av avdelingene. En slik prioritering
av anlegg vil innebære at man tydeliggjør hvilke avdelinger som skal ha fast publikum
og hvilke som begrenses til kulturhistorisk dokumentasjon. Vitalisering og bedre
tilgjengelighet var noe av ideen bak konsolideringsreformen. Det vil øke billettinntektene
som er for svake slik de presenteres i dag.

Utvalgets behandling:
Saken ble behandlet som første sak på sakskartet pga. spørsmål om habilitet.
Styremedlem i Akershusmuseet, Torunn Skottevik og varamedlem Jørn Fraurud, begge
Ap ble funnet inhabile i behandlingen av saken og fratrådte.
Ole-Erik Yrvin (Ap) tiltrådte som varamedlem for Skottevik.
Det var ikke innkalt varamedlem for Fraurud.
Representanten Vibeke Limi (FrP) gjenopptok forslagene som fulgte saken samt
i)
Fylkestinget understreker behovet for enda bedre utnyttelse av de totale ressursene,
som gir bedre økonomi og nødvendig økonomistyring. Det vil ligge større
økonomisk potensiale gjennom disse viktige omstillingsgrepene.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Det gjenopptatte forslaget, bokstavene b-c ble vedtatt med 22 mot 20 stemmer (Ap,
MDG, V og SV).
3. Det gjenopptatte forsalget bokstav d fikk 19 stemmer (H + FrP) og falt.
4. Det gjenopptatte forslaget for øvrig, samt bokstav i) fikk 5 stemmer (FrP) og falt.
Vedtak:
Tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016 datert 10.2.16 godkjennes med følgende endring i
tildelingsbrevets side 2, avsnittet «Forventninger til Akershusmuseet» bokstavene;

a
b
c

som det står
«kan» erstattes til - bør vurderes
«kan» erstattes med bør

Interpellasjoner
3/16 Interpellasjon fra repr. Vilde Lofthus Rooth (Ap) om kollektivpriser
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har de siste årene hatt en betydelig vekst. Lave
månedskortpriser er medvirkende årsak, men vel så avgjørende for veksten har den sterke
satsingen på et stadig bedre kollektivtrafikktilbud vært.
I aksjonæravtalen mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedrørende Ruter AS,
er det bestemt at styret i Ruter kan øke prisene innenfor prisindeksen for kommunale tjenester
hvert år. Prisendringer utover denne rammen, samt vesentlige strukturelle endringer i pris og
sonesystemet, forutsetter enighet mellom eierne av Ruter, det vil si Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune i fellesskap. Fylkesordfører alene kan derfor ikke gi noen garanti for
prisendringer på hverken månedskort eller enkeltbilletter. Endringer utover kommunal deflator
avgjøres av fylkesutvalget i Akershus som eierstyringsorgan og byrådet/bystyret i Oslo.
Ruter foretok i fjor en omfattende kundeundersøkelse for å få fornyet innsikt i hvilke faktorer
som styrer kundenes transportvalg. Jo bedre kollektivtilbudet blir når det gjelder antall
avganger, pålitelighet, mulighet til å kunne reise dit man vil og gode bytteopplevelser, jo mer
attraktiv blir den for befolkningen og dermed en reell konkurrent til bilen.
Når Ruter kartlegger hva som påvirker tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet, kommer pris
forholdsvis langt ned i relativ viktighet. Dette betyr likevel ikke at pris ikke er viktig, men at pris
har en mindre påvirkning på befolkningens totale tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet enn for
eksempel endringer i antall avganger. Pris vurderes av kundene som mindre viktig så lenge
prisnivået oppfattes som akseptabelt.
Det er samtidig verdt å nevne at fylkeskommunens takstmyndighet er et viktig virkemiddel for
utviklingen av kollektivtilbudet i fylket vårt. Billettprisene påvirker Ruters inntekter direkte, og
indirekte behovet for fylkeskommunalt tilskudd til Ruter. Fordelingen mellom billettinntekter og
tilskudd er i dag ca. 50/50. Når et rutetilbud opprettes krever dette vanligvis stor grad av
tilskudd, etter hvert som et tilbud setter seg og andelen reisende går opp vil, i mange tilfeller,
behovet for tilskudd gå ned. Dette frigjør midler til å drive videre utvikling og forbedring av det
samlede tilbudet.
Behovet for midler til drift av kollektivtransport i Akershus vil øke i årene som kommer. Vårt
mål om å møte veksten i persontransport med kollektiv, sykkel og gange krever kostbare
investeringer i infrastruktur, samt en enda bedre kapasitetsutnyttelse for kollektivtilbudet og
veinettet i fylket. Det vil være utfordrende å møte denne utviklingen med økt bruk av
fylkeskommunale midler, gitt at vi også har andre viktige samfunnsoppgaver. Bidrag fra både
bilister og kollektivtrafikanter, regionale og statlige myndigheter er nødvendig for å styrke
grunnlaget for fortsatt utvikling av kollektivtilbudet.
Finansiering av kollektivtrafikken bør omfatte bruk av prismekanismer som både styrker
kollektivtrafikkens konkurransefortrinn, bidrar til optimal kapasitetsutnyttelse og gir
forutsigbare rammer til å nå målet om å møte veksten med kollektiv, sykkel og gange.

Det kan være avveininger som tilsier at deler av en nødvendig merinntekt dekkes ved realøkning
i pris for kollektivtrafikkbrukere, og for eksempel overføring fra bilbrukere. En forsiktig
prisøkning for reisende med kollektivtrafikk vil om nødvendig være å foretrekke, fremfor en
situasjon hvor det ikke er midler til å gjennomføre de kvalitets- og kapasitetsforbedringene som
må til for å nå de samlede målene innenfor kollektivtrafikken.
Det korte svaret på spørsmålet er likevel at jeg, som fylkesordfører, ikke kan gi garantier på
vegne av fylkesutvalget i Akershus og Oslo kommune, som er de to organene som har
myndighet til å justere prisene utover kommunal deflator.

4/16 Interpellasjon fra repr. Jan Sandal (Ap) Beredskap ved forsinkelser i
kollektivtrafikken
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Først og fremst vil jeg understreke at jeg er enig med representanten Sandal i at arbeidet med å
redusere antall forsinkelser og driftsavvik er viktig for at vi skal lykkes med å tilby
konkurransedyktig kollektivtransport i fylket vårt.
Kollektivtransporten består av flere aktører, og avvik hos en aktør påvirker lett andre deler av
kollektivtilbudet i regionen. Årsakene til forsinkelse er mange, fra tekniske feil på signalanlegg
for jernbanen, til fremkommelighetsproblemer på veinettet for bussen. Bildet er sammensatt, og
det kreves god koordinering ut mot kundene og samarbeid mellom aktørene for å kunne tilby
alternative reiser ved avvik. Dette gjelder også planlagte avvik som skyldes oppgraderinger og
utbygging av infrastruktur.
Representanten Sandal referer til Riksrevisjonens rapport, som retter kritikk mot NSB og
samarbeidet mellom de ulike samferdselsaktørene i håndteringen av avvikssituasjoner.
Resultatene fra Riksrevisjonens rapport viser tydelig at der er rom for forbedring. Rapporten
gjelder for perioden 2012 til 2014. De sentrale aktørene har satt i gang viktige tiltak for å bedre
avvikshåndteringen, både når det gjelder informasjon til kundene og for å bedre samarbeidet
mellom aktørene.
Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen, Ruter og Oslo kommune har siden høsten 2014
samarbeidet om å forbedre planlegging og koordinering av avvikshåndtering i Stor Osloområdet, og om å utvikle bedre og kapasitetsøkende løsninger for alternativ transport. Arbeidet
er organisert i et felles prosjekt, «Prosjekt Alternativ reise», som eies av NSB. Prosjektet
rapporterer til en styringsgruppe bestående av topplederne i deltagende selskaper.
Styringsgruppen i prosjektet holder Samferdselsdepartementet oppdatert om fremdrift.
Prosjektet gjør flere tiltak i blant annet Oslo, Ski, Lillestrøm, Asker og Sandvika. Tett samarbeid
med kommuner og Akershus kollektivterminaler (AKT) vektlegges i prosjektet.
Prosjektet opplyser at de har flere forbedringstiltak som er under implementering. Det innebærer
blant annet:
 en ny 4-års plan for planlegging av infrastruktur, vedlikehold og oppbygging
 økning av kapasiteten for bussavvikling ved Oslo S
 utvidelse av samarbeidet mellom NSB og Ruter



en felles koordinert kundeinformasjonsinnsats

Videre har Ruter sett behovet for å ta et tydeligere ansvar når det gjelder trafikkovervåking og
trafikkstyring ved avvikssituasjoner innenfor Ruterområdet. De etablerer derfor en
informasjons- og samordningssentral, som vil ivareta trafikkovervåking og koordinering av
trafikken ved avvik, inkludert løpende informasjon til kundene. Sentralen vil være operativ i
løpet av 2016.
I tillegg er Ruter i dialog med NSB, politiet og veitrafikksentralen for å få til et tettere samarbeid
vedrørende håndtering og koordinering av ikke-planlagte avvik. Det arbeides blant annet med å
utvide avvikshåndteringsavtalen mellom Ruter og NSB for å gi kundene et best mulig alternativ.
Fylkeskommunen arbeider med å bedre fremkommelighet for bussen gjennom å følge opp
fremkommelighetsstrategien, og i de delregionale mobilitetsprogrammene som er under
utarbeidelse. I Oslo følges dette opp gjennom kommunens plan for «Kraftfulle
fremkommelighetstiltak». Aktørene i kollektivtrafikken viser til at de i dag bruker store
ressurser for å implementere ulike løsninger, slik at kundetilfredsheten forventes å øke også i
avvikssituasjoner.
Med bakgrunn i at Riksrevisjonen nylig har publisert en rapport om håndtering av alternativ
transport ved innstillinger og større forsinkelser, samt aktørenes igangsatte arbeid for å forbedre
situasjonen, ser jeg ikke behovet for at Akershus fylkeskommune igangsetter en egen utredning
for å ytterligere belyse avvikshåndteringen nå.
Interpellanten trakk sitt forslag til vedtak.

5/16 Interpellasjon fra representanten Øyvind Rideng (H) om ressurspool mot vikarløse
timer
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Fylkesordføreren ser at det i noen tilfeller kan være utfordrende om elevene står uten vikar i
enkelte timer. Dersom det legges frem en sak slik representanten Rideng ber om, må denne
kunne beskrive en mest mulig hensiktsmessig organisering av en ressurspool med formål om å
øke elevenes læringsutbytte. Utredningen må beskrive rammer, rutiner og betingelser for
hvordan en «fast» vikartjeneste etablert i en ressurspool kan dekke vikartimer som skolen ikke
allerede dekker med egne lærerkrefter. Utredningen må kunne gi en anbefaling i forhold til en
kost-nytte vurdering. I en slik utredning må det også avklares hvem som skal stå økonomisk
ansvarlig for en vikarpool, skal den enkelte skole betale for «leie» av vikarer, eller skal dette
bekostes fylkesadministrasjonen? Utredningen må gi svar på om undervisningskvaliteten vil
kunne bli så god at det kan forsvare kostnadene ved denne ordningen. Det må også tas høyde for
de administrative kostnadene, samt informasjons- og kommunikasjonsutfordringer ved en slik
ordning.
Interpellasjonen antyder bruk av ressursmedarbeidere som skal kunne undervise i flere fag og
dekke vikarbehov fra første time. Dersom formålet er å kunne dekke et uforutsett vikarbehov

samme dag til første undervisningstime, er forholdet mellom en eventuell reisevei og tiden fra
meldt fravær til første time starter, et kritisk ankepunkt mot en slik ordning. I tillegg til
utfordringen med reiseavstand vil det være en forutsetning at vikaren har tid til forberedelse for
å kunne gi opplæring av god kvalitet. Det vil man normalt ikke kunne samme dag, med mindre
undervisningen er litt utpå dagen.
Kostnaden for en faglærer i ett årsverk er gjennomsnittlig 700 000 Nkr. En 100% stilling i
skolen har ca. 18-20 undervisningstimer per uke, som betyr at vikarressursen må organiseres slik
at den dekker flere skoler. Det kan også antydes at den aktuelle vikarressursen må bestå av
relativt mange faglærere som kan dekke mange ulike fag. Med tanke på omfanget av fag i
videregående opplæring, og formalkravet til lærere som skal undervise i videregående
opplæring, vil det være snakk om et behov for kvalifisert kompetanse i en betydelig mengde fag,
som igjen vil bety at ordningen vil være svært kostbar. Det forutsetter videre at vikarressursen
besitter riktig fagkompetanse knyttet til behovet, og muligheten for rask forflytning mellom
skoler.
Fylkeskommunen forsøkte for noen år siden en lignende ordning i vestregionen, og den ble
avviklet da den ikke fungerte i forhold til formålet. Den foreslåtte ordningen med ressurspool
anses for å være relativ kostbar vurdert opp i mot det formålet den skal tjene. Spørsmålet om
utredningen skal foretas eller ikke blir derfor om fylkesordføreren mener at denne ordningen vil
kunne dekke vikarbehovet utover det skolen kan i dag, sett opp mot ordningens kostnad.
Fylkesordføreren anbefaler ikke en utredning slik det bes om, men ber heller administrasjonen
vurdere alternative tiltak for å sørge for bedre dekking av skolenes vikarbehov innenfor
nåværende ordning.

Spørsmål
2/16 Spørsmål fra repr. Torunn Skottevik (Ap) om utredning av muligheten for matebuss
fra Blystadlia via Kurland til Lillestrøm
Saksprotokoll i Fylkesting - 14.03.2016
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Det er riktig som representanten Torunn Skottevik sier at bussen er, og vil være det viktigste
kollektivtilbudet i Akershus. Mating til skinnegående transport er viktig for å få et mest mulig
effektivt kollektivsystem. Denne strategien har gitt et bedre og mer fleksibelt kollektivtilbud til
flesteparten av innbyggerne våre, og dermed ført til at andelen som reiser kollektiv har økt de
siste årene.
Det er Ruter, som på vegne av fylkeskommunen, planlegger og fastsetter rutetilbudet i fylket
vårt. Dette gjøres etter overordnede føringer fra fylkeskommunen, herunder at tverrgående
busslinjer med god korrespondanse til både tog og annen kollektivtransport skal prioriteres.
Ruter opplyser om at de ser på hele rutetilbudet i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Bedre
tilbud fra Blystadlia og Kurland til Lillestrøm er et av mange tilbud Ruter ser på i dette arbeidet.
Matebuss er bare et av alternativene som vurderes. Det er derfor mest aktuelt å gjennomføre en
større endring i rutetilbudet her fra nytt anbud som vil starte medio juni 2019.
Videre opplyser Ruter om at fra og med ruteendringen 3.april, vil linje 411 starte to minutter
tidligere fra Lillestrøm i retning Oslo. Dette gjør at bussene får litt bedre tid i Oslo, og de vil da
bli mer i rute når de kommer til Blystadlia i retning Lillestrøm.

