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201/15 Varslingssak - Drømtorp videregående skole
Fylkesrådmannens innstilling
Saken er lagt fram uten innstilling, men med følgende saksopplysning:
Fylkesutvalget orienteres om varslingssak ved Drømtorp videregående skole slik det framgår av
vedlegget fra KS Advokatene.
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202/15 Bærum kommune - områderegulering for Fossum - uttalelse til offentlig
ettersyn
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesutvalget mener det er gjennomført et godt utredningsarbeid som grunnlag for
områdereguleringen.
2. I arbeidet med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det fastsatt at
hovedutfordringen knyttet til areal- og transportplanlegging er å redusere det totale
reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster, og øke andel
reiser som skjer med gang-, sykkel- eller kollektivtransport. Fylkesutvalget mener det er
viktig at områderegulering for Fossum legger til rette for at en høy andel av
transportarbeidet til og fra området løses i form av gange, sykkel og kollektivtransport.
Kollektivutredningen, som inngår som en del av plangrunnlaget, viser at en utbygging på
Fossum vil skape mye biltrafikk, selv med et høyfrekvent busstilbud mot Røabanen, og
videre mot Lysaker/Fornebu. Fylkesutvalget anbefaler derfor Bærum kommune enten å ta
boligområdet ut av kommuneplanen, eller legge det på vent som et langsiktig
utbyggingsområde, og i stedet prioritere andre utbyggingsområder som ligger med bedre
tilknytning til eksisterende, god kollektivinfrastruktur i kommunen.
3. Fylkesutvalget kan ikke se at forslag til områderegulering sikrer bussfremkommeligheten på
en tilfredsstillende måte, verken mellom Fossum og Eiksmarka eller mellom Fossum og
Lysaker/Fornebu. Forslag til planbestemmelser innehar ikke rekkefølgekrav som sikrer
nødvendige tiltak for bedret fremkommelighet, og fylkesutvalget fremmer derfor innsigelse
til foreliggende reguleringsforslag.
4. Fylkesutvalget mener bestemmelsene for bevaringsområdene bør være mer utfyllende for
at kulturminnene skal få et godt vern, og at ny bebyggelse legges i god avstand til
kulturmiljøene.
Fylkesutvalget støtter planens forslag om vern av Ankerveien og husmanns- og
arbeiderboligmiljøene ved Fossum, men anbefaler at Ankerveiens buffersone utvides mot
nord for bedre ivaretagelse av veiens omgivelser og kulturlandskapet. Det må legges vekt
på å minimere fjernvirkningen fra Bogstad gård i det videre planarbeidet. Fylkesrådmannen
ønsker et nært samarbeid med kommunen i det videre planarbeidet.

Protokoll fra behandlingen i fylkesutvalget 12.10.15
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H:
Erstatte følgende setningen i punkt 3: «, eller mellom Fossum og Lysaker/Fornebu» med
følgende: Fylkesutvalget finner videre at bussfremkommeligheten mellom Fossum og
Lysaker/Fornebu heller ikke er god nok, og ber derfor Fylkesrådmannen fremme en sak for
Fylkestinget om bedre fremkommelighet for bussen på denne strekningen.
Fjerne følgende setning i punkt 2, avsnitt 2:
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«, og i stedet prioritere andre utbyggingsområder som ligger med bedre tilknytning til
eksisterende, god kollektivinfrastruktur i kommunen.
Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 5:
Fylkesutvalget ber om at en eventuell framtidig utbygging på Fossum skjer innenfor
eksisterende industriområde, slik at Smiejordet omdisponeres tilbake til LNF-område.
Endr. Punkt 2, andre avsnitt.
Setningen «Fylkesutvalget anbefaler derfor Bærum kommune enten å ta boligområdet ut av
kommuneplanen, eller legge det på vent som et langsiktig utbyggingsområde, og i stedet
prioritere andre utbyggingsområder som ligger med bedre tilknytning til eksisterende, god
kollektivinfrastruktur i kommunen» erstattes med: «Fylkesutvalget fremmer derfor innsigelse
til Bærum kommunes forslag til områderegulering for Fossum».
Etter en prøvevotering fremmet Solveig Schytz (V) et utsettelsesforslag for å få avklaringer i
saken.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken er utsatt til neste møte.
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203/15 Bærum kommune - kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka frafall av innsigelse
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget mener hensynet til kulturlandskapet er tilstrekkelig ivaretatt, og trekker
innsigelsen fremmet til utbygging av område B6, Skui/Kveise/Jarenlia, dersom
utbyggingsområdet begrenses til området avmerket på kartskisse datert 02.07.15.
Et vilkår for å trekke innsigelsen er at det inntas bestemmelse i kommunedelplanen om at det
skal etableres grønn buffersone innenfor utbyggingsområdet opp mot det åpne
landbruksområdet på platået.
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204/15 Skedsmo kommune - kommuneplan 2015-2026 - frafall av innsigelse
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget trekker innsigelsen til felt KF30, fremmet i FU-sak 133/14.
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205/15 Vestby kommune - Seljebuveien 8 - Fylkesmannens klageavgjørelse
Fylkesrådmannens innstilling
Saken tas til orientering.
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206/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen
Fylkesrådmannens innstilling
1. Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen er et godt grunnlag for
samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og for Osloregionens innspill til
nasjonale samferdselsprioriteringer.
2. For å tydeliggjøre målet om mer gods over på bane foreslås følgende understrekende
tilføying i strategien om gods og logistikk, kulepunkt 3 (s 8 og 35):
Ruste opp vei- og baneforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer
på tvers av regionen og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdene.
3. For å tydeliggjøre målet om å få mer gods over på bane foreslås følgende tilføying i
strategien om transport kulepunkt 5 (s 8 og 48):
Planlegge for videreføring av IC- nettet fra til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere
til naboregionen i Sverige og understøtte økt andel av gods på jernbane mot
kontinentet.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og V:
Nytt punkt 4:
Fylkesutvalget forventer at Regional plan for areal og transport legges til grunn i det videre
arbeidet med samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP, MDG)
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
3. Forslaget fra Brenna ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
Innspill fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen er et godt grunnlag for
samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og for Osloregionens innspill til
nasjonale samferdselsprioriteringer.
2. For å tydeliggjøre målet om mer gods over på bane foreslås følgende understrekende
tilføying i strategien om gods og logistikk, kulepunkt 3 (s 8 og 35):
Ruste opp vei- og baneforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer
på tvers av regionen og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdene.
3. For å tydeliggjøre målet om å få mer gods over på bane foreslås følgende tilføying i
strategien om transport kulepunkt 5 (s 8 og 48):
Planlegge for videreføring av IC- nettet fra til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere
til naboregionen i Sverige og understøtte økt andel av gods på jernbane mot
kontinentet.
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4. Fylkesutvalget forventer at Regional plan for areal og transport legges til grunn i det
videre arbeidet med samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (Frp) fremmet følgende alternative forslag:
Saken tas til orientering.
Leder Eirik Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag og foreslo at det følger saken i videre
behandling:
Osloregionen forventes å legge Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus til
grunn i det videre arbeidet med Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen.

Votering:
 Fossums (Frp) alternative forslag fikk 1 stemme og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp og MDG).
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 3 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
 Bøes (V) forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Frp), og følger saken i videre behandling.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen er et godt grunnlag for
samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og for Osloregionens innspill til
nasjonale samferdselsprioriteringer.
2. For å tydeliggjøre målet om mer gods over på bane foreslås følgende understrekende
tilføying i strategien om gods og logistikk, kulepunkt 3 (s 8 og 35):
Ruste opp vei- og baneforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer
på tvers av regionen og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdene.
3. For å tydeliggjøre målet om å få mer gods over på bane foreslås følgende tilføying i
strategien om transport kulepunkt 5 (s 8 og 48):
Planlegge for videreføring av IC- nettet fra til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere
til naboregionen i Sverige og understøtte økt andel av gods på jernbane mot
kontinentet.
Tilleggsforslag som følger saken:
Osloregionen forventes å legge Regional plan for areal og transport for Oslo og
Akershus til grunn i det videre arbeidet med Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen.
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207/15 Handlingsprogrammet for hydrogenstrategien - Status og videre
fremdrift
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesrådmannens redegjørelse om status for gjennomføring av handlingsprogrammet for
hydrogenstrategien vedtatt i oktober 2014, tas til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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208/15 Høring av lovforslag om endringer i plan - og bygningsloven - Endringer i
reglene om sentral godkjenning
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkesutvalget i Akershus vedtar følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i planog bygningsloven:
1. Fylkesutvalget støtter forslaget om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess
ved behandling av private planinitiativ, og forslaget om enklere regler for oppheving av
plan.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om enklere regler for endring av plan, og heller ikke
forslaget om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges
ut til offentlig ettersyn.
3. Fylkesutvalget vil bare gi betinget støtte til forslaget til forenklinger i
dispensasjonsbestemmelsene.
4. Fylkesutvalget støtter forslagene om forenklinger som gjelder regionale planer.
5. Fylkesutvalget støtter forslaget om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen
uten byggegrense, og forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for
virksomheter som utarbeider private planforslag
6. Fylkesutvalget har ingen merknader til de øvrige forslagene, og støtter også disse.

Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (Frp) fremmet følgende alternative forslag:
Akershus fylkeskommune støtter det generelle ønsket om å forenkle plan- og bygningsloven.
Akershus fylkeskommune støtter derfor departementets høringsforslag i sin helhet.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 5:
Fylkesutvalget støtter ikke forslaget […].
Votering:
 Fossums (Frp) forslag fikk 1 stemme og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1-4 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
 Skaars (SV) endringsforslag fikk 1 stemme (SV) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 5 ble vedtatt mot 2 stemmer (SV og Frp)
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 6 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)

Hovedutvalgets innstilling:
Fylkesutvalget i Akershus vedtar følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i planog bygningsloven:
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1. Fylkesutvalget støtter forslaget om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess
ved behandling av private planinitiativ, og forslaget om enklere regler for oppheving av
plan.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om enklere regler for endring av plan, og heller ikke
forslaget om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.
3. Fylkesutvalget vil bare gi betinget støtte til forslaget til forenklinger i
dispensasjonsbestemmelsene.
4. Fylkesutvalget støtter forslagene om forenklinger som gjelder regionale planer.
5. Fylkesutvalget støtter forslaget om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen
uten byggegrense, og forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for
virksomheter som utarbeider private planforslag
6. Fylkesutvalget har ingen merknader til de øvrige forslagene, og støtter også disse.
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209/15 Oppnevning av forhandlingsutvalg for sluttbehandling av regional plan
for areal og transport for Oslo og Akershus
Fylkesrådmannens innstilling
1. Det oppnevnes en politisk forhandlingsgruppe, som skal samordne utkast til vedtak fra
Akershus fylkeskommune med Oslo kommune, med sikte på å legge grunnlaget for et
omforent vedtak av planen i Oslo og Akershus. Omforent forslag til vedtak legges fram
for fylkesutvalget til møtet 7. desember 2015.
2. Forhandlingsgruppen består av fylkesordfører, leder av hovedutvalg for plan, næring og
miljø samt opposisjonsleder. Fylkesordføreren leder forhandlingsgruppen.
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210/15 Kontaktmøte mellom eierne og Ruters styre 26.11.15
Fylkesrådmannens innstilling
Følgende saker foreslås satt på dagsorden til kontaktmøtet med Ruter 26.11.15
Drøftingssak
- 4-årig leveranseavtale
Orienteringssaker
- Eiernes behandling av M2016
- Passasjertall og økonomi
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211/15 Årsberetning for Foreningen Ungt Entreprenørskap i Akershus 2014
Fylkesrådmannens innstilling
Årsberetningen 2014 til Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus tas til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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212/15 Årsmelding for Akershus Reiselivsråd 2014
Fylkesrådmannens innstilling
Årsrapporten for Akershus Reiselivsråd 2014 tas til orientering.

Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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FYLKESTINGSSAKER
213/15 Rapport 2. tertial 2015
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2015 til orientering
2. Det foretas følgende endringer av investeringsbudsjettet og finansinntekter:
Nedjustering utgifter investeringsprosjekter
Sentrale styringsorganer
Utdanning og kompetanse
Tannhelse
Samferdsel og transport
Sum nedjusteringer AFK
Utdanning og kompetanse
Tannhelse
Sum nedjusteringer AFK eiendom FKF
Sum nedjusteringer AFK og AFK eiendom FKF

-3,8
-45,0
-0,5
-11,4
-60,7
-52,5
-5,4
-57,9
-118,6

Nedjustering finansinntekter
Nedjustering av lån (netto)
Lavere mva-kompensasjon (reduserte inntekter)
Sum nedjustering finansinntekter

90,7
27,9
118,6

3. Som følge av ny prognose for investeringsutbetalinger pr. 2. tertial 2015 i AFK
inkl. AFK eiendom FKF, foreslås rammen for finansiering med lån for fylkeskommunen
og eiendomsforetaket justert ned med 90,7 mill. kr, inntil 454 mill. kr.
4. Utlån til Galleri Akershus AS økes med 20 mill. kr til totalt 132 mill. kr.
5. Reduserte utgifter til reguleringspremie (ansvar 831200) i 2015 på anslagsvis 27 mill. kr
avsettes til premieavviksfondet.
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6. Fylkestinget tar oversikten for 8 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
7. Det foretas følgende budsjettreguleringer:
Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
092300
912100
912100
912100
901010
830300
096000

844000
711119
742113
844000
702204
702204
702205
702205
720218
720213

831200
831200
831200

00922

20 000 000,00
-13 000 000,00
-2 000 000,00
-4 000 000,00
-4 300 000,00

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
Utlån til Galleri Akershus AS (nytt ansvar)
Reduksjon finansutg. iht prognose, til finansiering utlån Galleri Akershus
Økte renteinntekter likviditet, til finansiering utlån Galleri Akershus
Økte renteinntekter av rentekomp., til finansiering utlån Galleri Akershus
Økte skatteinnt. til finansiering utlån Galleri Akershus og midler samferdsel

26 000 000,00 Feil i avdragsgrunnlag, AFK eiendom FKF, avregnet kapitalbidrag
-26 000 000,00 Feil i avdragsgrunnlag, AFK eiendom FKF, avregnet kapitalbidrag
-3 300 000,00

1 326 000,00
-1 326 000,00
-347 335,00
347 335,00
1 500 000,00
-1 500 000,00
-1 040 000,00
1 040 000,00
2 000 000,00
1 300 000,00
3 300 000,00

PO7 Samferdsel og transport
For mye rebudsjettert fra 2014
For mye rebudsjettert fra 2014
For mye rebudsjettert ifb med korr. av regnskapet 2014
For mye rebudsjettert ifb med korr. av regnskapet 2014
Økning av anslag på billettprispåslaget fra Ruter
Økning av anslag på billettprispåslaget fra Ruter
Forventet reduksjon av renteinntekter
Forventet reduksjon av renteinntekter
Midler til skoleskysskort pga. økt antall elever og prisøkning
Midler til dimensjoneringsplikt pga. merforbruk

PO8 Sektoruavhengige utgifter/inntekter
-23 193 000,00 Redusert reg. premie overføres til premieavviksfond (arb.giv.andel AIPK)
-3 807 000,00 Redusert reg. premie overføres til premieavviksfond (arb.giv.avg)
27 000 000,00 Redusert reg. premie overføres til premieavviksfond
0,00
0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
-27 908 069,00 Bruk av lån (økt låneopptak pga. lavere mva-komp)
17 808 069,00 Lavere mva-komp AFK (OP3-midler) pga. lavere beregn.grunnlag invest.
10 100 000,00 Lavere mva-kompensasjon EA pga. lavere beregn.grunnlag invest.
0,00

091000
097001
092200

00910
07550
00922

121860
121860
012000
091000

87122
87123
01664
00910

121860
091000

87115
00910

283817
021000
021000
021000
021000
091000

87225
10101
10500
10601
10301
00910

-600 000,00
-6 100 000,00
-25 000 000,00
-2 000 000,00
-3 200 000,00
36 900 000,00

091000
092200

00910
00922

52 526 140,00 Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)
-52 526 140,00 Overføring av lånemidler til AFK Eiendom

283817
091000

87225
00910

249335
200999

87200

3000
9100
092200
021000

26510
00910
00922
10101

2 610,00
-2 610,00
2 610,00
-2 610,00
0,00

091000
092200
032000
091000

00910
00922
80140
00910

5 400 000,00
-5 400 000,00
-500 000,00
500 000,00
0,00

-850 000,00
-900 000,00
-2 420 000,00
4 170 000,00

PO1 Sentrale styringsorganer
Oppgradering av lokale nettverk (rebudsjetteres i 2016)
Intergrasjonsnav (rebudsjetteres i 2016)
Galleriet ombygginger/tilpasninger (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

392 862,00 PCer til folkevalgte (rebudsjettering fra 2013)
-392 862,00 Bruk av lån (økt låneopptak)
0,00
PO2 Utdanning og kompetanse
Talevarsling (rebudsjetteres i 2016)
Investeringsreserve (rebudsjetteres i 2016)
Erhverv og tilrettelegging av tomter (rebudsjetteres i 2016)
Programmering/prosjektering (rebudsjetteres i 2016)
Ombygging for økt elevkapasitet (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

-8 125 000,00 Talevarsling (nedjustering pga. feil i rapport 1. tertial 2015)
8 125 000,00 Bruk av lån (nedjustering pga. feil i rapport 1. tertial 2015)
144 000,00 For lite avsatt bundet fond 2014 - Landslinje for flyfag
-144 000,00 For lite avsatt bundet fond 2014 - Landslinje for flyfag
Dekning merforbruk Dønski
Overføring til AFK Eiendom
Overføring til AFK Eiendom
Dekning merforbruk Dønski

vgs - ombygging av TO-avdeling
- dekn merforbruk Dønski vgs - TO-avdeling
- dekn merforbruk Dønski vgs - TO-avdeling
vgs - ombygging av TO-avdeling (fra inv.reserve)

PO4 Tannhelse
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)
Overføring av lånemidler til AFK Eiendom
Elektronisk pasientjournal (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

075000
075120
075120
075110
075130
075150
075160
075170

07573
07520
07530
07520
07580
07590
07550
07510

4 900 000,00
-4 900 000,00
-903 000,00
-1 799 000,00
9 808 000,00
-5 791 000,00
-2 600 000,00
1 285 000,00

075110
075120
075130
075140
075150
075160
075170
075161
072000
091000

07520
07530
07580
07540
07590
07550
07510
07700
00723
00910

39 596 000,00
-36 290 000,00
-12 355 000,00
-3 348 000,00
-9 818 000,00
10 408 000,00
1 421 000,00
971 000,00
-2 000 000,00
11 415 000,00
0,00

023079
010000
023079
010000
010000
010000
010000
010000
010000

07580
07550
07510
07563
07564
07520
07580
07550
08000

1 992 000,00
-5 000 000,00
3 008 000,00
-122 000 000,00
-2 000 000,00
-5 000 000,00
-11 700 000,00
-61 652 000,00
-5 210 000,00
-207 562 000,00

077013
077013
077013
077013
077013
077013
077013
077013
077013

07580
07550
07510
07563
07564
07520
07580
07550
08000

-1 992 000,00
5 000 000,00
-3 008 000,00
122 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
11 700 000,00
61 652 000,00
5 210 000,00
207 562 000,00

010000
077013
147091
177013

07550
07550

-5 100 000,00
5 100 000,00
5 100 000,00
-5 100 000,00
0,00

PO7 Samferdsel
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.
Omdisponering 2.

(AFK midler)
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial
tertial

Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Oppjustering av fylkesvei (nedjusteres i 2016)
Nedjustering av AKT (rebudsjetteres i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2015, rebudsjetteres i 2016)

PO7 Samferdsel (Oslopakke 3)
Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Kolsåsbanen, nedjustering (rebudsjetteres i 2016)
Kollektivløsning Fornebu (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av planleggingsmidler (rebudsjetteres i 2016)

Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Omdisponering 2. tertial
Kolsåsbanen, nedjustering (rebudsjetteres i 2016)
Kollektivløsning Fornebu (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av fylkesvei (rebudsjetteres i 2016)
Nedjustering av planleggingsmidler (rebudsjetteres i 2016)

PO7 Samferdsel (diverse ansvar / prosjekter)
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen og Åneby
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen og Åneby
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen og Åneby
Flytte OP3-midler fra investering til drift - Varingskollen og Åneby

stasjoner
stasjoner
stasjoner
stasjoner

0,00 Sum - Investeringsbudsjett AFK
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214/15 Overordnede prinsipper for eierstyring i Akershus fylkeskommune vurdering og revidering 2015
Fylkesrådmannens innstilling
1. Følgende overordnede prinsipper for eierstyring i Akershus fylkeskommune vedtas
(tidligere vedtatte prinsipper utgår):
1. Fylkeskommunens eierskap skal være langsiktig og preget av åpenhet.
2. Fylkeskommunen skal utøve sin eierrolle gjennom aktiv bruk av generalforsamling og
representantskap som eierstyringsarena.
3. I alle aksjeselskap med to eller flere eiere skal det utarbeides aksjonæravtale.
Aksjonæravtalen i selskap med private eiere bør omfatte bestemmelse om
selskapskontroll/kontrollutvalgets innsynsrett.
4. Det skal utarbeides eierstrategi for alle selskaper, i tråd med fylkeskommunens
gjeldende mal for innhold i og krav til eierstrategi.
5. Kapitalstrukturen i selskaper skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets
situasjon.
6. Alle selskaper skal ha valgkomité. Det bør utarbeides mandat for valgkomitéenes
arbeid. Personer som kan komme i konflikt med Forvaltningslovens habilitetsregler bør
ikke velges inn i selskapers styrer.
7. Eier(e) skal påse at styrets sammensetning kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og
mangfold ut fra selskapets egenart.
8. Fylkeskommunens krav til styret og styrets arbeid skal konkretiseres i eierstrategi for
det enkelte selskap.
9. Godtgjøring til styrets medlemmer og lønn til selskapets leder skal fremme
verdiskapningen i selskapet og fremstå som rimelig med hensyn til ansvar, kompetanse,
arbeidets omfang og selskapets kompleksitet.
10. Fylkeskommunen skal vurdere sitt eierskap i det enkelte selskap hvert annet år, i
forbindelse med behandling av eierskapsmelding.
Prinsippene skal legges til grunn for eierstyring i de selskap og foretak fylkeskommunen har
eierinteresser i, for personer valgt inn i styrende organer, og for fylkesrådmannens utøvelse
av oppgaver knyttet til eierstyring.
Prinsippene skal vurderes av fylkestinget ved oppstarten av hver valgperiode.
2. Revidert mal for eierstrategi for det enkelte selskap godkjennes.
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215/15 Valg av politisk representasjon til skoleutvalg for perioden 2015-2019
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget velger følgende medlemmer og varamedlemmer til skoleutvalgene ved
videregående skoler i Akershus for perioden 2015-2019:



































Asker videregående skole
Bleiker videregående skole
Dønski videregående skole
Eikeli videregående skole
Holmen videregående skole
Nadderud videregående skole
Nesbru videregående skole
Rosenvilde videregående skole
Rud videregående skole
Sandvika videregående skole
Stabekk videregående skole
Valler videregående skole
Drømtorp videregående skole
Frogn videregående skole
Nesodden videregående skole
Roald Amundsen videregående skole
Ski videregående skole
Vestby videregående skole
Ås videregående skole
Bjertnes videregående skole
Bjørkelangen videregående skole
Eidsvoll videregående skole
Hvam videregående skole
Jessheim videregående skole
Kjelle videregående skole
Lillestrøm videregående skole
Lørenskog videregående skole
Mailand videregående skole
Nannestad videregående skole
Nes videregående skole
Rælingen videregående skole
Skedsmo videregående skole
Strømmen videregående skole
Sørumsand videregående skole

Og til følgende spesialskole:
 Solberg skole
Fylkesutvalget gis myndighet til å rette eventuelle feil og mangler ved sammensetning av
skoleutvalgene.
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216/15 Tilbakemelding - progresjon i punktene 1 - 5 etter Akershus og Østfold
fylkesrevisjon om gjennomgang av viktige funn fra undersøkelser av Akershus
fylkeskommunes bruk av rammeavtaler
Fylkesrådmannens innstilling
Saken tas til orientering
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217/15 Notat angående kostnadsfordeling mellom fylkeskommunene/Oslo
kommune i Vigo interkommunale selskap
Fylkesrådmannens innstilling
Kostnadsfordelingen av utviklingsutgifter i VIGO IKS endres i tråd med vedtak i styret til VIGO
IKS. Dette innebærer at større fylkeskommuner bærer en prosentvis høyere andel av
utviklingskostnadene framover i tid. Andel kostnader fordelt ut fra elevtall er 10 pst. i 2017, 20
pst. i 2018 og 30 pst. 2019 og etterfølgende år. Resten av kostnadene fordeles det enkelte år
likt mellom deltakerne.
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218/15 Politireformen – lokalisering
Fylkesrådmannens innstilling
1. Akershus fylkeskommune vil tilrå at administrasjonsstedet for Øst politidistrikt blir lagt
til Ski eller Lillestrøm. Akershus fylkeskommune mener at Politidirektoratet ikke i
tilstrekkelig grad har vektlagt kriteriene knyttet til rekrutteringsgrunnlag,
kostnadseffektiv beliggenhet og infrastruktur, herunder kollektivdekning, samt nærhet
til andre typer fagmiljøer og offentlige myndigheter.
2. Akershus fylkeskommune vil også peke på at plassering av administrasjonsstedet på
Grålum utenfor Sarpsborg, ikke er i tråd med de statlige retningslinjene for lokalisering
av statlige arbeidsplasser og foreliggende forslag til regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus. Disse forutsetter at arbeidsintensive virksomheter lokaliseres i
trafikale knutepunkter med god tilgjengelighet.
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