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Politiske saker
135/15 Vestby kommune - Reguleringsplan - Ikea Delijordet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til reguleringsplanen for Ikea. Det har vært en
god dialog i planprosessen mellom tiltakshaver IKEA, Vestby kommune og Statens
vegvesen/fylkeskommunen for å finne gode veiløsninger som ivaretar både
trafikkavvikling og trafikksikkerhet på en god måte.
Det gjenstår imidlertid rekkefølgebestemmelser om en løsning for a) syklister langs
Osloveien, og b) breddeutvidelse av søndre arm i østre rundkjøring ved E6.
Fylkesutvalget fremmer derfor innsigelse til reguleringsplan for IKEA.
Fylkesutvalget gir administrasjonen fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det oppnås
tilfredsstillende løsninger i dialog med tiltakshaver IKEA og Vestby kommune.
2. Det er viktig å sikre at varehuset IKEA knyttes til Vestby sentrum og stasjonen med god
gang- og sykkelforbindelse. Undergangen under Osloveien må få tilstrekkelig bredde,
slik at den blir lys, åpen og innbydende for brukerne.
3. Varehuset IKEA blir liggende i et kulturlandskap av nasjonal betydning og samtidig tett
opptil E6, som er en av de mest trafikkerte hovedveiene i landet. For å ivareta hensynet
til kulturlandskap og trafikksikkerhet er det viktig at det visuelle inntrykket dempes,
gjennom materialbruk og fargesetting på fasadene. Fylkesutvalget anbefaler at det stilles
krav til utforming i planbestemmelsene, og fraråder at det gis tillatelse til
informasjonstårn på inntil 32 meter.
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Fylkesutvalget er positiv til reguleringssaken for IKEA. Det har vært en god dialog i
planprosessen mellom tiltakshaver IKEA, Vestby kommune, Statens Vegvesen, samt Akershus
fylkeskommune for å finne gode veiløsninger som ivaretar både trafikkutvikling og sikkerhet på
en god måte. Fylkesutvalget ser ingen grunn til å forfølge ytterligere avklaringer, da man anser
at reguleringsplanen slik den nå foreligger er tilstrekkelig.
Representanten Morten Vollset (Sp) foreslo på vegne av V, SV, KrF og Sp å stryke 1.
avsnitt i innstillingens punkt 1 og endre 2 avsnitts første setning til:
Det gjenstår rekkefølgebestemmelser om en løsning for a)…..
Votering:
1. Limis forslag fikk 5 stemmer (Ap + FrP) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, første avsnitt fikk 4 stemmer (H) og falt.
3. Fellesforslaget fra V, SV , KrF og Sp ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + FrP).
4. Fylkesrådmannens innstilling for øvrig ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + FrP).

Vedtak:
1. Det gjenstår rekkefølgebestemmelser om en løsning for a) syklister langs Osloveien, og
b) breddeutvidelse av søndre arm i østre rundkjøring ved E6. Fylkesutvalget fremmer
derfor innsigelse til reguleringsplan for IKEA.
Fylkesutvalget gir administrasjonen fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det oppnås
tilfredsstillende løsninger i dialog med tiltakshaver IKEA og Vestby kommune.
2. Det er viktig å sikre at varehuset IKEA knyttes til Vestby sentrum og stasjonen med god
gang- og sykkelforbindelse. Undergangen under Osloveien må få tilstrekkelig bredde,
slik at den blir lys, åpen og innbydende for brukerne.
3. Varehuset IKEA blir liggende i et kulturlandskap av nasjonal betydning og samtidig tett
opptil E6, som er en av de mest trafikkerte hovedveiene i landet. For å ivareta hensynet
til kulturlandskap og trafikksikkerhet er det viktig at det visuelle inntrykket dempes,
gjennom materialbruk og fargesetting på fasadene. Fylkesutvalget anbefaler at det
stilles krav til utforming i planbestemmelsene, og fraråder at det gis tillatelse til
informasjonstårn på inntil 32 meter.

136/15 Ås kommune - Kommuneplan 2015 - 2027 - Offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015

Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesutvalget er i hovedsak positiv til forslaget til Ås kommuneplan, som har en
samfunnsdel som tar tak i utfordringene kommunen skal møte fremover, og har gode mål
og strategier for utviklingen av Ås kommune.
Forslaget til kommuneplanens arealdel, har en meget ekspansiv arealbruk med en
beregnet boligreserve på mer enn 11 000 boliger og en befolkningsøkning på 25 000 nye
innbyggere frem mot 2030. Planforslaget samsvarer ikke med kommuneplanens mål for
befolkningsvekst og arealbruk. Kommunen må foreta en ny helhetlig vurdering og
klarere prioritering i kommuneplanens arealdel, slik at den blir i samsvar med føringene i
kommuneplanens samfunnsdel.
2. De foreslåtte nye byggeområdene som ligger nord i kommunen på Nordby, og i ytterkant
av Ås tettsted, ligger utenfor gang- og sykkelavstand til daglige gjøremål, og er ikke i
tråd med overordnede føringer for bolig-, areal- og transportplanlegging. De bidrar til
tettstedspredning, og undergraver utbyggingsstrategien kommuneplanen legger opp til.
Enkelte av områdene ligger også i, eller i tilknytning til, kulturlandskap og kulturmiljøer
vurdert som regionalt/nasjonalt verdifulle.
Fylkesutvalget fremmer på bakgrunn av dette innsigelse til boligområdene B13 Teigen,
B14 Askehaug gård, B15 Liahøi, B16 Bekk og B17 Kaksrudbekken på Nordby, samt
boligområdene B10 Tiuråsen og B21 Rustadporten i utkanten av Ås tettsted.
3. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar inn området Søråsjordet øst som
byggeområde i kommuneplanen igjen. Utbygging på dette sentrale, stasjonsnære jordet
er i tråd med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging, og

bidrar til utviklingen av mer konsentrert Ås tettsted.
I en samlet vurdering er det positivt, både for utviklingen av Ås tettsted og for
jordvernet, at mer av veksten kommer sentralt og konsentrert i stedet for at veksten tas
på nye usentrale områder og ved spredt bebyggelse i LNF-områdene.
4. De foreslåtte nye byggeområdene på Solberg ligger ca. tre kilometer fra Ski stasjon, og
for langt unna til at hensynet til kulturlandskap og jordvern bør vike. Fylkesutvalget
anbefaler derfor at områdene B18 Østre Solberg, B19 Israndveien og B20 Holstadmarka,
tas ut av planen i denne rulleringen.
5. Det foreslåtte nye byggeområdet B11 Vollskogen ligger for langt fra Ås stasjon til at
hensynet til kulturlandskap og jordvernet bør vike. Fylkesutvalget anbefaler derfor at
området B11 Vollskogen tas ut av planen i denne rulleringen.
6. Ås kommuneplan åpner for ny spredt bebyggelse både i nye boligområder, som B10
Søndre Holstad, B13 Teigen og B22 Holteveien, og ved at det tillates et visst antall
boliger i LNF-b områder; 15 boliger i Brønnerud, 15 boliger i Kroer og 10 boliger i
Nordby krets. I tillegg har kommunen ført en liberal dispensasjonspraksis, som gir
ytterligere fradelte eiendommer i LNF-områder.
Fylkesutvalget anbefaler at Ås kommune tar ut eller begrenser området B10 Holstad, og
strammer inn på muligheten for å etablere ny spredt bebyggelse i LNF-områdene, tar ut
bestemmelsen som tillater inntil 40 nye boliger i LNF-b områder og fører en mer
restriktiv dispensasjonspraksis.
7. Fylkesutvalget oppfatter det som problematisk at kommuneplanen åpner for
transformasjon i sentrale områder før områdeplanen for Ås sentrum er vedtatt.
Utviklingen bør skje ut fra en helhetlig plan, der de ulike sentrumsområdene ses i
sammenheng, og der kulturminneverdiene er blitt vurdert. Kommunen bør sørge for at
det blir utarbeidet en kulturhistorisk analyse for sentrum, og at områdeplanen for Ås
sentrum er vedtatt før eventuelt arbeid med nye reguleringsplaner i områdene for
omforming og fornyelse settes i gang.
8. Det forskriftsfredete området Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og
de automatisk fredete middelalderkirkestedene Ås, Nordby og Kroer, skal vises på
plankartet med hensynssone d), som båndlagt etter kulturminneloven.
9. Det foreslåtte massedeponiet på Nøstvedt ligger i hensynssone for bevaring av
naturmiljø og kan være negativt for friluftsinteresser i området. Området ligger i
nedbørsfeltet til Gjersjøen og det må dokumenteres i eventuell videre planlegging at
tiltaket ikke vil påvirke drikkevannskilden.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken i påvente av befaring.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

137/15 Ullensaker kommune - Kommunedelplan for Jessheim Sørøst - nytt offentlig
ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015

Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesutvalget vurderer at planforslaget i stor grad har fulgt opp fylkesutvalgets vedtak i
FU-sak 110/13, og mener Ullensaker kommune har utarbeidet et godt planforslag.
2. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen nå legger opp til en høyere utnyttelsesgrad i
boligområdene som ligger i gangavstand til eksisterende kollektivtilbud.
3. Fylkesutvalget fraråder at kommunen går videre med byggeområde B8, grunnet
boligområdets avstand fra sentrum, samt sikringsbehovet det vil medføre for gående og
syklende. Dette i tråd med fylkesutvalgets vedtak i FU-sak 110/13.
4. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen fra forrige vedtak knyttet til behovet for
ytterligere utredninger og dialog om det fremtidige behovet for utvidelse av E6 og
utvidelse av omkjøringsvegen. Fylkesutvalget ber kommunen gjennomføre
kapasitetsberegninger for å avdekke behov for tiltak i kryssområdet for kryss mellom
Trondheimsvegen, Dølivegen og omkjøringsvegen. Dette må fremgå av
rekkefølgekravene. Det anbefales videre at det avsettes tilstrekkelig med areal for
gjennomføring av tiltak i Jessheim Sør-krysset.
Under forutsetning av at dette følges opp av kommunen, gis fylkesrådmannen fullmakt
til å trekke innsigelsen fra forrige behandling administrativt når en løsning foreligger.
Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) foreslo følgende alternative forslag til innstillingens
punkter 1-3:
-Ullensaker Kommunes planlagte boligreserver tilsier at det ikke er behov for å bygge ut boliger
i Jessheimmarka.
-Dersom Ullensaker kommune ønsker å prioritere bygging av omkjøringsveien for å løse
lokaltrafikken i Jessheim, bør kommune løfte fram denne veien i sine prioriteringer overfor
regionale og nasjonale myndigheter.
Votering:
1. Ved alternativ votering mellom Schytz’ forslag og innstillingens punkter 1-3, ble
innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, V + SV).
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 4 ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (FrP).

Vedtak:
1. Fylkesutvalget vurderer at planforslaget i stor grad har fulgt opp fylkesutvalgets vedtak i
FU-sak 110/13, og mener Ullensaker kommune har utarbeidet et godt planforslag.
2. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen nå legger opp til en høyere utnyttelsesgrad i
boligområdene som ligger i gangavstand til eksisterende kollektivtilbud.
3. Fylkesutvalget fraråder at kommunen går videre med byggeområde B8, grunnet
boligområdets avstand fra sentrum, samt sikringsbehovet det vil medføre for gående og
syklende. Dette i tråd med fylkesutvalgets vedtak i FU-sak 110/13.
4. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen fra forrige vedtak knyttet til behovet for ytterligere
utredninger og dialog om det fremtidige behovet for utvidelse av E6 og utvidelse av
omkjøringsvegen. Fylkesutvalget ber kommunen gjennomføre kapasitetsberegninger for å
avdekke behov for tiltak i kryssområdet for kryss mellom Trondheimsvegen, Dølivegen og
omkjøringsvegen. Dette må fremgå av rekkefølgekravene. Det anbefales videre at det
avsettes tilstrekkelig med areal for gjennomføring av tiltak i Jessheim Sør-krysset.
Under forutsetning av at dette følges opp av kommunen, gis fylkesrådmannen fullmakt til å
trekke innsigelsen fra forrige behandling administrativt når en løsning foreligger.

138/15 Ullensaker kommune - dispensasjon fra reguleringsplan i Gardermoen
Næringspark - anbefaling om å påklage vedtak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget påklager Ullensaker kommunes vedtak om dispensasjon fra
områdereguleringsplan for GNP II B og C, og reguleringsplan for GNP for oppføring av
næringsbygg på eiendommen gnr. 172 bnr. 445.

139/15 Nesodden kommune - Områdeplan - Bomansvik - klage på vedtak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Klage på Nesodden kommunes vedtak opprettholdes, slik at planen blir i tråd med
Riksantikvarens vedtak av 17.01.2014.
Utvalgets behandling:

Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av
Ap, FrP + Sp:
Klage på Nesodden kommunes vedtak opprettholdes ikke. Fylkesutvalget kan ikke se at
boligbyggingen vil være til sjenanse for en god ivaretakelse av kulturminnene.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken til 15. juni.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

140/15 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - orientering om
prosjektsamarbeid og tilskuddssøknad 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

141/15 Revidering av Regional planstrategi for Akershus - prosess og medvirkning
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Arbeidet med regional planstrategi igangsettes når nytt fylkesting er konstituert etter valget i
september 2015.
2. Det utarbeides et utfordringsdokument som skal være grunnlag for dialogen om planbehovet
for valgperioden.
3. Prosessen for arbeidet med revidering av regional planstrategi vurderes i sammenheng med
pågående regionale planprosesser og oppfølging av vedtatte regionale planer.

4. Fylkesrådmannen kommer tilbake med en mer detaljert oversikt over arbeidet og prosessen
med regional planstrategi etter at nytt fylkesting er konstituert.

142/15 Revisjonsrapport 2015 - Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget tar rapporten til orientering.

143/15 Eierstyring - styreevaluering
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Mal for styreevaluering i selskaper/foretak/etc. hvor Akershus fylkeskommune har
eierinteresser/deltagelse godkjennes og gjøres tilgjengelig som et veiledende verktøy for
styrene.
2. Akershus fylkeskommune som eier forventer at en kort oppsummering av styrets
egenevaluering med spesiell fokus på vurderingen av styrets sammensetning og kompetanse
rapporteres til eier/valgkomité, uavhengig av hvilket verktøy styret velger å benytte.

144/15 Akershus Energi AS - ordinær generalforsamling 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget anbefaler at årsrapporten godkjennes.
2. Fylkesutvalget slutter seg til innstillingen fra valgkomiteen.

145/15 Bymiljøavtale for Oslo og Akershus 2015-2023. Forhandlingsmandat
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Forhandlingene tar utgangspunkt i flere presiseringer gjennom kulepunkter FU fraråder
kulepunktene 8 og 10.
Siden indikatorene ikke er endelig utformet ønsker FU at man i prosess med staten gis mulighet
for lokale tilpasninger sett i forhold til bl.a. regional plan for areal og transport.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Limis tilleggsforslag fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å forhandle med Statens vegvesen og
Jernbaneverket om en bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Føringene i saken legges til
grunn for arbeidet.
2. Endelig forslag til bymiljøavtale for Oslo og Akershus legges frem for fylkestinget til
godkjenning.

146/15 SCANDRIA - Hydrogeninfrastruktur Berlin-Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune påtar seg ansvaret for arbeidspakke 2 i det treårige Interregprosjektet Scandria2Act.
2. Fylkesutvalget bevilger inntil 1,1 millioner kroner til dette arbeidet. Beløpet belastes
Miljøfondet, ansvar 715114.

147/15 Finansiering av infrastruktur for hydrogen
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015

Fylkesrådmannens endrete innstilling:
Sak om søknader fra HYOP AS og NEL Hydrogen AS om støtte til etablering av
hydrogenstasjoner utsettes til fylkesutvalgets møte 15. juni.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) viste til utsettelsesforslaget som følge av fylkesrådmannens
endrede innstilling.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sak om søknader fra HYOP AS og NEL Hydrogen AS om støtte til etablering av
hydrogenstasjoner tas til orientering og behandles i fylkesutvalgets møte 15. juni.

148/15 EU Open Days 2015, politisk deltakelse fra Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommune deltar ikke med koordinert politisk delegasjon på EUs Open Days i
2015.

149/15 Akershus Teknologifond AS - kandidat til valgkomite
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Fylkesutvalget innstiller på følgende kandidat fra Akershus fylkeskommune til valgkomité i
Akershus Teknologifond AS: Øyvind Michelsen.

150/15 Belønningsordning - Søknad om midler fra økte rammer for 2015 og 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget tar søknaden om økte midler fra belønningsordningen for årene 2015 og
2016 til orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer ved en tildelt ramme som
avviker fra søknaden.

151/15 TV-aksjonen 2015 - aksjonsbidrag fra Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer (FrP).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter årets TV-aksjon med kr 60 000. Aksjonsbidraget går til
Regnskogfondet.
2. Beløpet dekkes over budsjettpost 111021.40000 – fylkesutvalget til disposisjon.
3. TV-aksjonen 2014 kan overføre unyttede driftsmidler til aksjonsbidrag.

152/15 Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2016 og ØP 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Forslag fra Høyre, FrP, Venstre og KrF fremmet av fylkesvaraordfører Lars Salvesen
(KrF):

Utdanning og kompetanse
1. Som en del av satsningen på Yrkesfagløftet synliggjøres det hvordan man kan gå frem
for å sikre at rådgiverne i Akershus innen utgangen av 2017 kan få styrket kompetanse
på yrkesfaglige utdanningsprogram.
2. Det konkretiseres hvordan man kan videreutvikle samarbeidet med grunnskoleeiere for
bedre å utnytte skolekapasiteten i fylket, mellom videregående skolebygg og
ungdomsskolebygg.
3. Det gjøres en gjennomgang av rapporteringsrutinene i de videregående skolene for å
begrense tiden lærerne bruker på andre ting enn undervisning.
4. I forbindelse med fremleggingen av ØP legges det frem en konkret plan for hvordan
fylkeskommunen bør jobbe ovenfor kommuner og helseinstitusjoner for å skaffe nok
læreplasser innen helsefag.
Kultur, frivillighet og folkehelse
5. Hovedutvalget får en orienteringssak der alle vesentlige endrede eller nye bevilgninger
som administrasjonen foreslår i årsbudsjettet innenfor kultur-, frivillighet- og
folkehelsesektoren fremkommer.
6. Det gjøres en gjennomgang av kriteriene og rutinene for å avbyråkratisere
tilskuddsordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene.
7. Grinimuseet vurderes innlemmet i Akershusmuseet.
8. Rusforbruket blant ungdommene i Akershus større enn landsgjennomsnittet, og det bør
derfor utarbeides en egen rusforebyggende plan.

Samferdsel
9. 10-årsplanen for bygging av gang- og sykkelveier i tilknytning til skoler som ble vedtatt
i 2015, gjennomføres. Finansiering for 2019 legges inn i ØP.
10. Fremdriften på bygging av innfartsparkering økes. Det bes om et forslag til prosjekt der
Ruter sammen med fylkeskommunen legger en strategi for hvor og hvordan en fremtidig
plan for innfartsparkeringer bør etableres og bygges, bl.a. hva det vil koste å bygge i
høyden.
11. Det synliggjøres i ØP hvordan matebusstilbudet til kollektivknutepunktene kan utbedres
og samtidig korrespondere bedre med tog og det øvrige busstilbudet.

12. I dialog med de respektive kommunene utarbeidet det et forslag for hvordan
fremkommeligheten for buss i Lillestrøm, Jessheim, Ski, Sandvika og Asker kan bidra til
at disse kollektivknutepunktene forbedres. Det er naturlig med en rask avklaring i
Lillestrøm.
13. Det vises til mulighetsstudien for fv 156 Nordre Frogn og Nesodden og det bes om at det
i samarbeid med kommunene utarbeides planer for valg av trasé for fv 156 og hvordan
denne kan finansieres.
14. Dårlige veibaner med hull og sprekker, utgjør en betydelig risiko for trafikantene, særlig
syklistene. Fylkeskommunen må fortsette å styrke vedlikeholdet langs fylkesveiene. Det
avsettes et engangsbeløp på 30 millioner kroner til dette formålet i 2016.
15. Det var altfor mange tragiske ulykker på veiene i Akershus. Det bes derfor om at
fylkeskommunen og Statens vegvesen i dialog med kommunene drøfter trafikksikkerhet
herunder bruk av fartsgrenser, skilting og andre tiltak i påvente av utbygging av gang- og
sykkelveier, veier og tiltak forøvrig. Flere midtdeler på utsatte veistrekninger bør være
en målsetning. De færreste fylkesveier kvalifiserer for tradisjonell midtdeler. Enkle
refleks-påler bør kunne vurderes som midlertidige midtdeler på særlig utsatte
veistrekninger eller eventuelt andre varianter som bedre ivaretar sikkerheten.
16. Det bes om at arbeidet med Fornebubanen og Ahusbanen prioriteres og gjennomføres så
raskt som mulig. Fylkeskommunen skal være en pådriver i prosjetene.
17. Befolkningsveksten krever at fylkeskommunen må ha fortsatt vekst i kollektivtrafikken.
Dette innarbeides i Økonomiplanen.
18. For å ta trafikkveksten i kollektivtrafikk er det viktig å styrke den tverr-gående
kollektivtrafikken. Fylkestinget ber om at dette blir prioritert når kollektivtrafikken
styrkes.
19. Bestillingstransport i utkantstrøk skal videreutvikles.
20. Det følges opp ovenfor Regjeringen hvordan kapasiteten på Gjøvikbanen,
Kongsvingerbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen kan bedres, samt kortere reisetid på
Spikkestadbanen.
21. Ved neste utlysing av anbud på båttrafikken på indre Oslofjord stilles det krav om
nullutslippsteknologi.
22. Hydrogenbussprosjektet videreføres. Det settes av egne midler til dette utover de
ordinære bevilgningene til Ruter.

23. TT-ordningen bør utvides for å bli satt i stand til å håndtere befolkningsveksten i
Akershus. Satsene bør utvides slik at de som ikke kan benytte det generelle
kollektivtilbudet også kan få et godt tilbud.
Plan, næring og miljø
24. Miljøfondet styrkes med 30 millioner kroner i engangsmidler i 2016.
25. Det utredes hvordan man kan øke kompetansen hos Akershus fylkeskommune som
offentlig innkjøper på innovative og miljøvennlige innkjøp.
26. Akershus fylkeskommune bør bistå kommunene i planarbeidsprosessen slik at man får
på plass ferdig regulerte planer til gang- og sykkelveier.
Oversendelse
27. Det utredes hvordan Ungt Entreprenørskap kan engasjeres mer i yrkesfagene og inn i
rådgivningssamarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen.
28. Det utredes et reiseplanleggingsverktøy som kombinerer kollektivtrafikk, sykkeltrasser
og bysykkelpunkter.
29. Det utredes en billett-løsning som gjør det mulig for de som har skolekort på bussen mot
et mellomlegg å bruke skolebuss-billetten sin til å reise til fritidsaktiviteter.
30. Erfaringene fra sykkelhotellet i Asker viser at dette er ettertraktet. Dette må følges opp
slik at det lages slike planer for de andre sykkelbyene i Akershus. Det må videre også
lages sykkelparkeringsplasser under tak for å få flere til å sykle til innfartsparkeringer i
Akershus.

Fellesforslag fra Ap, SV og Sp fremmet av Ruth Solveig Birkeland (SV):

Hovedmål. Endringer i og tillegg til fylkesrådmannens innstilling
Pkt.8 flyttes opp som punkt 1 og endres til:
«levere gode og effektive tjenester innen videregående opplæring, tannhelse og

kollektivtransport»
Pkt.4 (som nå blir pkt.5) endres til:
«bedre kollektivtilbudet, trafikksikkerheten og framkommeligheten i trafikken»
Pkt.6 (som nå blir pkt.7) endres til:
«bidra til et nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv»
Nytt pkt.9:
«utjevne sosiale forskjeller innen utdanning og folkehelse»
Tillegg til fylkesrådmannens innstilling
1. Nytt fylkesting må engasjeres i arbeidet med målformuleringer, måloppsett,
detaljeringsgrad, hva og hvordan det skal rapporteres. Ressursbruk til måling og
rapportering må gjenspeile behovet for kontroll og styring slik at en unngår
målforskyving og sløsing med økonomiske og faglige ressurser.
2. De økonomiske konjunkturene er i endring. Deler av næringslivet står foran store
endringer. Økt ledighet - også i vårt fylke - kan bli en konsekvens. Det vil ha betydning
for om og hvordan vi lykkes med fagopplæringen. Akershus fylkeskommune må ha en
beredskap i forhold til disse utfordringene. Det bør etableres et samarbeid med NAV.
Det må rapporteres på arbeidsledighet i tertialrapportene.
3. OPS ved bygging av nye videregående skoler stimulerer ikke til økt konkurranse, mindre
kostnader eller raskere gjennomføring. Framtidige utbyggingsprosjekter gjennomføres
derfor i egen fylkeskommunal regi. Det vil bidra til å beholde og utvikle egen nødvendig
kjernekompetanse og gi mer skolebygg ut av hver offentlige krone.
4. Ufrivillig deltid er ikke akseptabelt. Fortsatt lyses det ut 89 % stillinger i skolene
(miljøarbeidere/assistenter). Fylkestinget ber om at denne praksisen opphører.
Deltidsstillinger skal så langt som mulig unngås. Fylkestinget ber om at det, i samarbeid
med tillitsvalgte, sees på supplerende arbeidsoppgavene for denne type stillinger slik at
stillingsrammene blir 100 %.
5. Mat, helse og læring henger nøye sammen. Et sunt og godt kosthold øker
konsentrasjonsevnen. God psykisk helse fremmer både praktisk og teoretisk læring. Drift
av skolekantiner må derfor minst følge Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger
for skolemåltider. Alle elever skal ha et godt helsetilbud inne psykisk helse. Tilgangen til
helsesøster eller annen relevant hjelp og støtte må være der når elevene trenger det.
6. Fylkestinget registrerer at nåværende regjering fører en strammere økonomisk politikk
overfor kommuner og fylkeskommuner. Dette gir utfordringer for fylkeskommunens
framtidige budsjetter. Fylkestinget ber derfor om en mer restriktiv praksis med hensyn til
konsulentbruk og innleid arbeidskraft. Fylkestinget mener at en både faglig og
økonomisk på sikt vinner ved å bygge opp og bruke egen kompetanse.
7. Fylkestinget mener det haster med å komme i gang med norskopplæring for egne
ansatte, og ber derfor om at fylkesrådmannen går i dialog med aktuelle fagforeninger for
å kartlegge behovet og finne gode praktiske løsninger. Det må i noen grad gis rom for
slik opplæring innenfor egen arbeidstid. Opplæringen bør foregå på de videregående
skolene der norsklærere finnes.

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling med tillegg av Ap, SV og Sps
fellesforslag, og innstillingen med H, FrP, V og KrFs fellesforslag ble sistnevnte vedtatt med 7
mot 5 stemmer (Ap, SV + Sp).
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkeskommunens hovedmål videreføres i økonomiplanperioden 2016 – 19:
Akershus fylkeskommune skal
1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og
arbeidslivet
3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
8. levere gode og effektive tjenester
Som følge av befolkningsveksten vil Akershus fylkeskommune ha store investeringsbehov frem
mot 2030, med derav tilhørende driftsutgifter. De økonomiske prioriteringene i perioden 2016 –
19 innrettes slik at fylkeskommunen blir i stand til å finansiere disse utgiftene.
I det videre budsjettarbeidet arbeides det med å skape rom for egenfinansiering av
investeringene, slik at fylkeskommunens økonomi blir bærekraftig på lengre sikt, samt å skape
økonomisk handlingsrom gjennom omprioritering innenfor eksisterende driftsbudsjettrammer.
Verbalforslag:
Utdanning og kompetanse
1. Som en del av satsningen på Yrkesfagløftet synliggjøres det hvordan man kan gå frem
for å sikre at rådgiverne i Akershus innen utgangen av 2017 kan få styrket kompetanse
på yrkesfaglige utdanningsprogram.
2. Det konkretiseres hvordan man kan videreutvikle samarbeidet med grunnskoleeiere for
bedre å utnytte skolekapasiteten i fylket, mellom videregående skolebygg og
ungdomsskolebygg.
3. Det gjøres en gjennomgang av rapporteringsrutinene i de videregående skolene for å
begrense tiden lærerne bruker på andre ting enn undervisning.
4. I forbindelse med fremleggingen av ØP legges det frem en konkret plan for hvordan
fylkeskommunen bør jobbe ovenfor kommuner og helseinstitusjoner for å skaffe nok
læreplasser innen helsefag.

Kultur, frivillighet og folkehelse
5. Hovedutvalget får en orienteringssak der alle vesentlige endrede eller nye bevilgninger
som administrasjonen foreslår i årsbudsjettet innenfor kultur-, frivillighet- og
folkehelsesektoren fremkommer.
6. Det gjøres en gjennomgang av kriteriene og rutinene for å avbyråkratisere
tilskuddsordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene.
7. Grinimuseet vurderes innlemmet i Akershusmuseet.
8. Rusforbruket blant ungdommene i Akershus større enn landsgjennomsnittet, og det bør
derfor utarbeides en egen rusforebyggende plan.

Samferdsel
9. 10-årsplanen for bygging av gang- og sykkelveier i tilknytning til skoler som ble vedtatt
i 2015, gjennomføres. Finansiering for 2019 legges inn i ØP.
10. Fremdriften på bygging av innfartsparkering økes. Det bes om et forslag til prosjekt der
Ruter sammen med fylkeskommunen legger en strategi for hvor og hvordan en fremtidig
plan for innfartsparkeringer bør etableres og bygges, bl.a. hva det vil koste å bygge i
høyden.
11. Det synliggjøres i ØP hvordan matebusstilbudet til kollektivknutepunktene kan utbedres
og samtidig korrespondere bedre med tog og det øvrige busstilbudet.
12. I dialog med de respektive kommunene utarbeidet det et forslag for hvordan
fremkommeligheten for buss i Lillestrøm, Jessheim, Ski, Sandvika og Asker kan bidra til
at disse kollektivknutepunktene forbedres. Det er naturlig med en rask avklaring i
Lillestrøm.
13. Det vises til mulighetsstudien for fv 156 Nordre Frogn og Nesodden og det bes om at det
i samarbeid med kommunene utarbeides planer for valg av trasé for fv 156 og hvordan
denne kan finansieres.
14. Dårlige veibaner med hull og sprekker, utgjør en betydelig risiko for trafikantene, særlig
syklistene. Fylkeskommunen må fortsette å styrke vedlikeholdet langs fylkesveiene. Det
avsettes et engangsbeløp på 30 millioner kroner til dette formålet i 2016.
15. Det var altfor mange tragiske ulykker på veiene i Akershus. Det bes derfor om at
fylkeskommunen og Statens vegvesen i dialog med kommunene drøfter trafikksikkerhet

herunder bruk av fartsgrenser, skilting og andre tiltak i påvente av utbygging av gang- og
sykkelveier, veier og tiltak forøvrig. Flere midtdeler på utsatte veistrekninger bør være
en målsetning. De færreste fylkesveier kvalifiserer for tradisjonell midtdeler. Enkle
refleks-påler bør kunne vurderes som midlertidige midtdeler på særlig utsatte
veistrekninger eller eventuelt andre varianter som bedre ivaretar sikkerheten.
16. Det bes om at arbeidet med Fornebubanen og Ahusbanen prioriteres og gjennomføres så
raskt som mulig. Fylkeskommunen skal være en pådriver i prosjetene.
17. Befolkningsveksten krever at fylkeskommunen må ha fortsatt vekst i kollektivtrafikken.
Dette innarbeides i Økonomiplanen.
18. For å ta trafikkveksten i kollektivtrafikk er det viktig å styrke den tverr-gående
kollektivtrafikken. Fylkestinget ber om at dette blir prioritert når kollektivtrafikken
styrkes.
19. Bestillingstransport i utkantstrøk skal videreutvikles.
20. Det følges opp ovenfor Regjeringen hvordan kapasiteten på Gjøvikbanen,
Kongsvingerbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen kan bedres, samt kortere reisetid på
Spikkestadbanen.
21. Ved neste utlysing av anbud på båttrafikken på indre Oslofjord stilles det krav om
nullutslippsteknologi.
22. Hydrogenbussprosjektet videreføres. Det settes av egne midler til dette utover de
ordinære bevilgningene til Ruter.
23. TT-ordningen bør utvides for å bli satt i stand til å håndtere befolkningsveksten i
Akershus. Satsene bør utvides slik at de som ikke kan benytte det generelle
kollektivtilbudet også kan få et godt tilbud.
Plan, næring og miljø
24. Miljøfondet styrkes med 30 millioner kroner i engangsmidler i 2016.
25. Det utredes hvordan man kan øke kompetansen hos Akershus fylkeskommune som
offentlig innkjøper på innovative og miljøvennlige innkjøp.
26. Akershus fylkeskommune bør bistå kommunene i planarbeidsprosessen slik at man får
på plass ferdig regulerte planer til gang- og sykkelveier.
Oversendelsesforslag

27. Det utredes hvordan Ungt Entreprenørskap kan engasjeres mer i yrkesfagene og inn i
rådgivningssamarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen.
28. Det utredes et reiseplanleggingsverktøy som kombinerer kollektivtrafikk, sykkeltrasser
og bysykkelpunkter.
29. Det utredes en billett-løsning som gjør det mulig for de som har skolekort på bussen mot
et mellomlegg å bruke skolebuss-billetten sin til å reise til fritidsaktiviteter.
30. Erfaringene fra sykkelhotellet i Asker viser at dette er ettertraktet. Dette må følges opp
slik at det lages slike planer for de andre sykkelbyene i Akershus. Det må videre også
lages sykkelparkeringsplasser under tak for å få flere til å sykle til innfartsparkeringer i
Akershus.

153/15 Rapport 1. tertial 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Til mål 4.6 samferdsel: All vekst i persontrafikk med gange, sykling og kollektivtransport. Det
bes om at det også rapporteres på faktiske tall, ikke bare andeler/prosenter. Det er de faktiske
tallene (absolutte verdier, ikke de relative) som konkret forteller om målet er nådd.
Votering:
1. Birkelands forslag fikk 6 stemmer (Ap, V, SV + Sp) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 1. tertial 2015 til orientering
2. Det foretas følgende endring av investeringsbudsjettet og finansiering:

Rebudsjetteringer og nye investeringsprosjekter
Sentrale styringsorganer
Utdanning og kompetanse
Tannhelse
Samferdsel og transport
Multifunksjonsmaskiner
Sum økte investeringsutgifter

3,4
33,5
-3,1
32,5
7,0
73,3

Finansiering
Overføring til investeringsregnskap
Bruk av lån
Bruk av ubundet investeringsfond
Salg av eiendom
Økt utbytte - overføring investeringsregnskap
Sum finansiering

-20,5
-13,5
-28,1
-1,2
-10,0
-73,3

3. Låneopptak:
Rammen for finansiering av investeringer med lån for fylkeskommunen justeres opp med
13,5 mill. kr inntil 545,5 mill. kr i 2015.
4. Reduserte utgifter til reguleringspremie (ansvar 831200) i 2015, anslagsvis 26,8 mill. kr,
avsettes til pensjonspremiefond.
5. Det omdisponeres 15,1 mill. kr fra prosjekt 13004 Ski vgs - inneklima til prosjekt 13192
Ski vgs - auditorium og kantine.
6. Fylkestinget tar oversikten for 41 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
7. Det foretas følgende budsjettreguleringer:

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
902000
901010
914100
980100

284115
284115
270570
284962
270570

343121
343121

334152
336506
334320
944000

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
53 110 000,00 Reduksjon skatteinntekter
-57 000 000,00 Økning rammetilskudd
-10 000 000,00 Økt utbytte- avsettes finasiering investeringer i 2015
10 000 000,00 Økt utbytte - overføres investeringsregnskap samferdsel
-3 890 000,00

-1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
-3 000 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00

PO2 Utdanning og kompetanse
Bruk av disp. fond - tilskudd private videregående skoler (jf. ØP)
Fra disp. fond - tilskudd private videregående skoler (jf. ØP)
Lærlingtilskudd - økt basistilskudd (jf. statsbudsjettet 2015)
Andre formål i opplæringen - overføres lærlingtilskudd
Lærlingtilskudd - overføres fra andre formål i opplæringen

PO3 Plan, næring og miljø
-2 500 000,00 Bruk av disp fond - Skolestruktur i 20-års perspektiv (bal.konto 256990001)
2 500 000,00 Fra disp fond - Skolestruktur i 20-års perspektiv (bal.konto 256990001)
0,00

300 000,00
250 000,00
2 890 000,00
-550 000,00
2 890 000,00

PO5 Kultur, frivillighet og folkehelse
Registrering av kunst - manglet bevilgning for 2014 og 2015
Mediefabrikken - overgangsmidler (jf. ØP)
Den kulturelle spaserstokken - økt ramme (jf Statsbudsjettet 2015)
Bruk av disp.fond - til ansvar 334152 og 336506

0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK

154/15 Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune beslutning
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Økonomiske vilkår for folkevalgte i Akershus fylkeskommune vedtas som følger fra og med
konstituerende dato for kommende fylkestingsperiode:
1. Innledning
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven §42, krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av fylkestinget.
Fylkestinget i Akershus har lagt til grunn at det skal ytes godtgjøring for politisk arbeid som
står i et forsvarlig forhold til den innsats og det ansvar som påhviler de enkelte verv.
I fylkeskommunens godtgjøringsreglement har fylkestinget fastsatt fylkesordførerens
lønn. Fylkesordførerens godtgjøring utgjør til en hver tid 80 % av regjeringsmedlemmers
godtgjøring, og reguleres årlig i takt med Stortingets lønnskommisjons fastsettelse av
regjerningsmedlemmenes årgodtgjøring. De øvrige politikere får godtgjøring i form av
en prosentsats av fylkesordførerens til enhver tid fastsatte lønn. Til ledere og
medlemmer av særlig arbeidskrevende utvalg ytes en fast årlig godtgjøring, mens det for
ledere og medlemmer av øvrige utvalg utbetales godtgjøring pr.møte.
I kommuneloven § 41 er det fastsatt regler om at folkevalgte skal ytes dekning for tap i
arbeidsinntekt begrenset oppad til fastsatte maksimumsbeløp vedtatt av fylkestinget for
henholdsvis legitimerte og ulegitimerte tap i forbindelse med verv de utøver.
For hvert møte fyller den folkevalgte ut et skjema for møtegodtgjøring, reiseutgifter og
eventuell erstatning for tap i arbeidsinntekt.
Godtgjøringsreglementet er utformet slik at det i stor grad bygger på tillit til at de
folkevalgte følger fylkeskommunens etiske retningslinjer. Administrasjonen og
fylkesrevisor etablerer vanlige kontrollordninger.
2. Reglementet gjelder for:
Reglementet gjelder for folkevalgte medlemmer i fylkestinget og andre fylkeskommunale
organer som er hjemlet i kommuneloven eller særlov og organer hvor medlemmer er oppnevnt
av eller etter fullmakt fra fylkestinget.
Ansattes representanter som er frikjøpt i mer enn 50 % stilling for å ivareta dette vervet,
godtgjøres ikke etter dette reglementet.
Reglementet gjelder ikke for administrative organer uten folkevalgte medlemmer.
3. Godtgjøringens størrelse/godtgjøringens omfang :

Fylkesordførers godtgjøring settes til 80 % av regjeringsmedlemmenes godtgjøring.
Satsen justeres årlig etter fastsettelse av Stortingets lønnskommisjon.
Prosentsatsene i tabellen refereres til fylkesordførers godtgjøring.
Funksjon
a) Fylkesvaraordfører
b) Gruppeledere i partiene
c) Fylkestingets medlemmer
d) Fylkesutvalgets medlemmer (omfatter
også fylkesvalgstyret)
e) Medlemmer av
hovedutvalg/kontrollutvalg
f) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
g) Varamedlemmer i fylkesting,
fylkesutvalg, hovedutvalgene og
kontrollutvalget
h) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
i) Medlemmer/varamedlemmer av andre
styrer, råd og utvalg
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a) Fylkesordfører/fylkesvaraordfører
Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesvaraordfører fastsettes av fylkestinget
Fylkesordfører arbeider med fylkeskommunale saker på heltid.
Fylkestinget tar i begynnelsen av hver periode stilling til om vervet som fylkesvaraordfører
skal være heltids- eller deltidsverv.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører kan motta godtgjøring fra andre oppdragsgivere f.eks
styreverv i AS, stiftelser mv. For selskaper mv. helt eller delvis eid av Akershus
fylkeskommune gjelder det samme.
Dersom fylkesordfører/fylkesvaraordfører oppnevnes til verv av andre, det vil si offentlige,
private eller internasjonale organer, kan de motta godtgjøring for slike verv. Ved tvil om
godtgjøring kan mottas forelegges spørsmålet for fylkesutvalget.
Tjenestefri i 2 ukers varighet eller mer og spørsmål om godtgjøring i den forbindelse avgjøres
av fylkesutvalget
b) Gruppeledere i partiene
Gruppelederne ytes årsgodtgjøring i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg,
samt godtgjøring pr.møte i disse utvalgene.
Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg som samtidig er gruppeledere ytes imidlertid ikke
godtgjøring pr møte.
Gruppeledere mottar ikke godtgjøring når de er medlemmer av administrasjonsutvalget,

fylkesvalgstyret, yrkesopplæringsnemnda, råd for mennesker med nedsatt funskjonsevne,
eldrerådet, klagenemnda eller underutvalg og ad hoc-utvalg som tilknyttes de utvalgene de
allerede er medlemmer av.
Gruppeledere ytes imidlertid godtgjøring for verv i skoleutvalgene.
c, d, e) Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg samt utvalgsledere skal
ha en fast periodisert årsgodtgjøring iht. prosentsatsene i tabellen. Godtgjøringen utbetales
med 1/12 del pr måned, unntatt i feriemåneden da opptjente feriepenger utbetales. I tillegg ytes
godtgjøring pr møte i disse utvalgene. Ordningen skal honorere faktisk oppmøte og stimulere til
mindre forfall.
Det ytes ikke godtgjøring for ekstraordinært fylkesutvalg som avholdes på samme dag som
fylkestingsmøte. Det ytes ikke dobbel godtgjøring for personidentiske utvalg samme dag.
For medlemmer dekker godtgjøringen alle felles møter, møter i underutvalg, konferanser,
befaringer og oppdrag innenfor vedkommende utvalgs ansvars- og arbeidsområde. Dersom
enkeltmedlem oppnevnes av utvalget til arbeidskrevende tjenesteoppdrag ut over det som de
øvrige medlemmer har, ytes møtegodtgjøring etter sats pr. møte. Dette skal alltid fastsettes
gjennom vedtak.
Ev. særskilt godtgjøring må vedtas i forbindelse med oppnevningen til styrer, råd og utvalg.
Hvis det ved årets slutt viser seg at et medlem har fungert som leder i halvdelen eller mer av de
avholdte møter, tilkommer vedkommende en forholdsmessig andel av leders godtgjøring
beregnet etter antall møter.
Ved sykefravær gjelder reglene om trekk i årsgodtgjøringen i pkt. 11. Ved fravær som ikke
skyldes sykdom foretas trekk i årsgodtgjøringen i samsvar med reglene i pkt. 4.
f) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
For leder dekker godtgjøringen alle oppdrag innenfor utvalgets arbeidsområde herunder også
deltakelse og/eller medlemsskap i faste og midlertidige underutvalg, komiteer, intervjugrupper
og andre oppdrag som er knyttet til utvalget/komiteen, samt andre oppdrag utvalget oppnevner
lederen til og oppdrag lederen selv påtar seg.
Ledere skal ikke ha godtgjøring pr.møte.
g) Varamedlemmer av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
For fungering i enkelte møter ytes møtegodtgjøring pr. møte slik tabellen angir.
For fungering i 3 kalendermåneder eller mer i sammenheng i utvalg med fast årsgodtgjøring
tilkommer vararepresentanten godtgjøring som bestemt for medlem i denne tid (forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen).
For personidentiske utvalg som i hovedsak behandler samme saker i påfølgende møter samme
dag ytes kun møtegodtgjøring i ett styre/utvalg eller råd.
h) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
Ledere av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast årsgodtgjøring ytes en godtgjøring

pr møte på 0,28% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
i) Medlemmer/varamedlemmer av øvrige styrer, råd og utvalg
Medlemmer/varamedlemmer av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast
årsgodtgjøring ytes en godtgjøring pr møte på 0,14% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
3.1 Øvre grense for godtgjøringer
Samlet godtgjøring i verv i fylkeskommunen inkludert partienes bruk av partistøtten til
enkeltmedlemmer, samt erstatning for tap i sivil arbeidsinntekt som vedkommende er oppnevnt
til av fylkeskommunen, skal ikke overstige fylkesordførerens faste fylkeskommunale
godtgjøring.
Ved sammenlikningen skal det regnes med godtgjøring både for verv som medlemmet formelt
er oppnevnt til av fylkeskommunen og verv som medlemmet er oppnevnt til på bakgrunn av
sine tillitsverv i fylkeskommunen.
Det fylkeskommunale organ som oppnevner eller foreslår medlemmet til et verv, skal også
vurdere den betydning dette kan få for medlemmets samlede godtgjøring.
4. Forfall/fravær:
Medlemmene av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det
foreligger gyldig forfall, jf. kommuneloven § 40 nr. 1 og fellesreglement for folkevalgte
organer i Akershus fylkeskommune punkt 5.3.
Dersom et medlem med fast årsgodtgjøring er innvilget fritak, tjenestefri fra sitt verv i minst 3
måneder i sammenheng uavhengig av evt. årsskifte, trekkes godtgjøringen forholdsmessig for
denne tid.
Trer et medlem endelig ut av vedkommende organ i valgperioden, ytes en forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen for den tid vedkommende har fungert i angjeldende kalenderår.
Den folkevalgte har plikt til å tilbakebetale for mye utbetalt godtgjøring, alternativt vil beløpet
bli trukket i senere utbetalinger.
5. Godtgjøring til ledsager:
For funksjonshemmede medlemmer i fylkesting, fylkesutvalg og andre styrer, råd og utvalg
som omfattes av dette reglementet som har behov for ledsager til møter gjelder følende:
Ledsager får dekket utgifter til reise, samt kost og eventuelt overnatting, og eventuelt tap i
inntekt etter samme regler som gjelder for fylkeskommunale tillitsvalgte.

6. Tap av arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter for stedfortreder e.l:
6.1

Hva kan det ytes erstatning for

a. For å få erstatning for tap av ordinær inntekt eller dekning av påførte utgifter må
vedkommende ha deltatt i slikt fylkeskommunalt arbeid som kvalifiserer til møtegodtgjøring
etter tabellen i punkt.3.
Folkevalgte som benytter opparbeidede ferie- og fridager til møtevirksomhet har ikke krav
på erstatning, da det ikke medfører tap i arbeidsinntekt.
b . Erstatning for tap i arbeidsinntekt ytes som hovedregel innenfor normalarbeidstiden (8-16).
Erstatningen regnes fra tidspunkt som angis i møteinnkallingen. For folkevalgte som har
avvikende arbeidstid, for eksempel skiftarbeid, turnus eller lignende, skal den avvikende tid
regnes som normalarbeidstid. Erstatning for tap utenfor vedkommendes normalarbeidstid kan
gis når tapet dokumenteres helt konkret. For selvstendig næringsdrivende som krever
erstatning for tap utenfor normalarbeidstiden forelegges erstatningskravet for fylkesordfører
til avgjørelse.
c. Utvalgsledere og medlemmer av faste utvalg tilstås erstatning etter punkt 6.1. a for ordinær
felles møtevirksomhet. Videre ytes erstatning for oppdrag ut over ordinær felles
møtevirksomhet som faller innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, når dette er
godkjent/protokollert av utvalget.
d. Folkevalgte som er hjemmearbeidende, pensjonister, studenter, mfl. vil kunne kreve
erstatning i de tilfeller de har et reelt tap i arbeidsinntekt. Tap som er vanskelig å dokumentere,
må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse. Ved tvilstilfeller forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget til avgjørelse. Erstatning ytes i tilfelle inntil maksimumssatsene i pkt. 6.2.a.
e. Folkevalgte kan få erstattet det beløp NAV trekker fra dagpenger og arbeidsavklaringspenger som følge av arbeid som folkevalgt.
f. Folkevalgte som trenger dekning av utgifter til erstattere, vikarer, barnevakt o.l må
dokumentere faktiske utgifter til stedfortreder begrenset til vanlige satser for slikt arbeid og
innenfor takstene i punkt 6. 2.a.
6.2 Erstatningens størrelse
Det ytes erstatning for reelle tap i arbeidsinntekt eller til dekning av utgifter til stedfortreder,
vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Erstatningen beregnes i
prosentsatser av fylkesordførerens godtgjøring. Erstatningen beregnes på grunnlag av antall
timer i møte pluss reisetid begrenset oppad til følgende maksimumssatser/beløp:
a. Udokumentert inntektstap eller utgifter til stedfortreder m.v. (her fremlegges kun en
erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være).
inntil 0,0875% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid på 4 timer eller
mindre. Inntil 0,175% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid som varer
over 4 timer.

b.Dokumentert inntektstap (må dokumenteres konkret):
inntil 0,195% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid, på 4 timer eller mindre.
Inntil 0,389% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid; som varer over 4 timer.
Dersom det er tvil om det konkrete erstatningskrav skal godkjennes legges det fram for
fylkesutvalget til avgjørelse. Skriftlig begrunnelse for kravet må medfølge til fylkesutvalget.
6.3 Dokumentasjon av inntektstapet/kontroll
For å få erstatning innenfor rammen av de laveste satsene, jf. 6.2.a, må den folkevalgte første
gang det fremsettes krav i valgperioden, legge fram en bekreftelse fra arbeidsgiver om at
vedkommende blir trukket i lønn ved fravær og oppgi beløpets størrelse pr fraværstime.
Erstatning etter de høyeste satser, jf. 6.2 b, forutsettes dokumentert konkret.
Selvstendig næringsdrivende får tapt arbeidsfortjeneste dekket etter egenerklæring og inntil de
erstatningsbeløp som er fastsatt for udokumenterte tap, jf. 6.2.a. Alternativt må selvstendig
næringsdrivende dokumentere at hans/hennes øvrige inntekter står i et rimelig forhold til den
erstatning som kreves for å få erstatning inntil de høyeste satser, dvs. etter 6.2.b.
Administrasjonen etablerer vanlige kontrollordninger og fastsetter krav til dokumentasjon for
å sikre at erstatningsreglene følges.
6.4 Erstatningen utbetales til den tillitsvalgtes arbeidsgiver
I stedet for at erstatningen utbetales til den folkevalgte kan den folkevalgte om mulig avtale
med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn under fravær mot at arbeidsgiver får refusjon fra
Akershus fylkeskommune begrenset til satsene i punkt 6.2 med tillegg av feriepenger og
arbeidsgiveravgift til folketrygden. Refusjonskrav fra arbeidsgiver framsettes 2 ganger pr år,
med spesifikasjon av møtedatoer, navn på utvalg, og spesifikasjon av erstatningsbeløpene m.v.
6.5 Bruk av skjema ved framsetting av erstatningskrav
Faktiske tap eller utgifter innenfor disse satser dekkes etter regning/utfylt skjema, for hvert
enkelt møte, fra den enkelte. Kravet skal inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet
med nødvendig dokumentasjon. Krav fremsettes snarest og senest innen 3 måneder fra
møtedato.
7. Dekning av utgifter
Til dekning av utgifter til telefon, internettilkobling, aviser m.v. i forbindelse med utførelsen
av vervet utbetales følgende:
7.1 Telefoni og internettilkobling
a. Kr. 1.000,- pr. år utbetales til
ledere og medlemmer av fylkestinget, hovedutvalgene og kontrollutvalget.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører får dekket telefoni og internettilkobling av Akershus
fylkeskommune.

7.2 Aviser
Fylkeskommunen betaler følgende abonnementer:
Fylkesutvalgets medlemmer:
Ledere av hovedutvalgene og kontrollutvalget
(dersom de ikke er medlem av fylkesutvalget)
Første vararepresentant i hvert av partiene i
Fylkesutvalget:
Fylkesordfører/fylkesvaraordfører:
Partienes gruppeledere i fylkestinget

2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser

Fylkestingets og kontrollutvalgets medlemmer: Kommunal Rapport
7. 3 Nettbrett
Medlemmer av fylkestinget og hovedutvalgene får tilbud om å lån av nettbrett.
Låneforholdet reguleres av «Utlånsavtale for nettbrett».
8. Reiseutgifter og godtgjøring på reiser
Det vises til egne retningslinjer for reisevirksomheten i Afk del I og II vedtatt 11/2-13.
Fylkeskommunale ombud får dekket reiseutgifter til og fra bosted/arbeidssted som følger av vervet
for reiser innenlands og i Norden.. Ev. reiser utenfor Norden skal være spesielt godkjent av
vedkommende utvalg.
Det godtgjøres ikke for deltakelse på kurs/konferanser/studiereiser Det kan imidlertid søkes om
erstatning for tap av arbeidsfortjeneste, eller dekning av utgifter i forbindelse med denne type
deltakelse.
Folkevalgte som etter eget ønske innvilges deltakelse i kurs/konferanser/studiereiser ,vil få dekket
faktiske utgifter etter regning, dvs. normalt reise- og oppholdsutgifter samt dekning av
eventuell kursavgift. Tillitsvalgte som deltar på eget initiativ uten behandling i vedkommende
utvalg, ytes ingen form for erstatning eller dekning av utgifter.
Dersom vedkommende er anmodet (reell anmodning som forutsettes protokollert i utvalget) om å
delta, og reisen er godkjent av fylkesordfører, vil vedkommende også være berettiget til
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter pkt. 5.
9. Pensjon
Folkevalgte med faste periodiserte årsgodtgjøringer inkludert erstatning for tap i
arbeidsinntekt, og partienes bruk av partistøtten til enkeltmedlemmer som tilsvarer 50 % eller
mer av fylkesordførerens faste godtgjøring, har rett til pensjonsordning for folkevalgte etter
retningslinjer vedtatt av fylkestinget 25. og 26. april 1995 i sak 21/95.
Godtgjøring fra tilfeldige komiteverv o.l. regnes ikke med i beregningsgrunnlaget for pensjonsmedlemskap. Folkevalgte som på grunn av verv i fylkeskommunen får redusert
opptjeningsgrunnlag i egen pensjonsordning, kan tilbys dekning av arbeidsgiverkostnader til
opprettholdelse av medlemskap i den aktuelle tjenestepensjonsordningen, dersom representantene
ønsker det og ordningen ellers tillater en slik løsning.

Ved kostnadsdekning til egen pensjonsordning legges lønnsnivå og deltidsbrøk i fast stilling til
grunn, begrenset oppad til lønnsgrunnlag i fylkesordførerens faste godtgjøring.
10. Sykelønn og fødselspenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer (årsgodtgjøringer og godtgjøringer fra møter
i faste utvalg, råd og utvalg) som overstiger minimum halvparten av folketrygdens grunnbeløp,
har rett til å beholde godtgjøringen (sykelønn) i inntil ett år etter samme regler som gjelder for
fylkeskommunens ansatte.
Sykefravær kan meldes ved skriftlig egenmelding 4 ganger pr. år. Utover dette må sykefravær
dokumenteres ved legeerklæring. Den folkevalgte sender gjenpart av sykemelding til
Akershus fylkeskommune v/utvalgssekretariatet, Schweigaardsgt. 4, 0185 OSLO.
Sykefravær som ikke meldes i samsvar med dette, gir avkorting i godtgjøringen etter reglene i
punkt 4.
Sykelønn fra fylkeskommunen faller bort ved valgperiodens utløp eller ved fritak i perioden. Rett
til fødselspenger følger folketrygdens bestemmelser.
11. Feriepenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer ytes feriepenger. Forholdet mellom sykelønn
og feriepenger reguleres etter gjeldende bestemmelser i folketrygdloven og ferieloven.
12. Etterlønn
Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og folkevalgte med mer enn 50 % av fylkesordførers
godtgjøring kan motta etterlønn:


I 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste.



I 3 måneder dersom vedkommende ikke har jobb å gå tilbake til.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under første kulepunkt.
13. Starttidspunkt for utbetaling av godtgjøring til folkevalgt
Medlemmer i det nye fylkesting og fylkesutvalg ytes godtgjøring fra og med dato for konstitueringsmøtet. Fra samme dato opphører utbetaling til medlemmer av det gamle fylkesutvalg
og fylkesting. For medlemmer av øvrige utvalg, råd og utvalg skal utbetaling av godtgjøring
foretas fra og med det møtet organene er oppnevnt av fylkestinget.
14. Tidsfrist for innlevering av krav om møtegodtgjøring m.m
Som hovedregel skal skjema for møtegodtgjøring og dekning av reiseutgifter m.v. fylles ut og
leveres til utvalgssekretæren i møtet. Krav som ikke leveres i møtet, inkludert krav om erstatning
for tap av arbeidsfortjeneste skal fremsettes så raskt det lar seg gjøre.
(Krav som gjelder fra foregående år kan bli avvist av regnskapsmessige grunner.)

15. Kontrollordninger


Den folkevalgte som krever erstatning for tap av arbeidsinntekt, eller dekning av utgifter til
stedfortreder skal dokumentere dette til administrasjonen første gang krav om dette
fremsettes i en valgperiode. Ny dokumentasjon skal fremlegges fortløpende ved endringer
i inntektssituasjonen i løpet av valgperioden.



Revisjonen har mulighet for å etterprøve forvaltningen av godtgjøringsreglementet.



Administrasjonen etablerer forøvrig vanlige kontrollordninger.

16. Fortolkning/revidering av reglementet.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å fortolke og i særlige tilfeller å dispensere fra godtgjøringsreglementet.
Fylkesordfører gis fullmakt til å avgjøre de mer praktiske og skjønnsmessige spørsmål og
problemstillinger som måtte oppstå.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å revidere reglementet.

Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Nytt fylkesutvalg bør gå gjennom pkt. 3a for å klargjøre hvordan samla godtgjøring for
fylkesordfører/fylkesvaraordfører/gruppeleder skal kunne være, inkludert styrehonorarer. Det
bør også vurderes hvordan innsikt og åpenhet om styreverv og honorarer bør praktiseres.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering uten realitetsvotering og
fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas foreløpig til orientering.
155/15 Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) gjenopptok følgende tilleggsforslag:
Kriteriene for den videre planleggingen av tiltak på E18 – ikke ny E18 – i Vestkorridoren må
være:
- Ingen kapasitetsøkning for personbiltrafikk.
- For å redusere køer og bedre framkommeligheten må både intelligent trafikkstyring,
ulike former for trafikantbetaling og andre reguleringstiltak vurderes.
- En helhetlig planlegging for et godt og kapasitetssterkt sykkel- og kollektivtilbud. Egne
gjennomgående bussfiler begge veier. Egne gjennomgående sykkeltraseer, Velostrada
vurderes på hele eller deler av strekningen.
- God framkommelighet for syklende og gående også på tvers av E18.

-

Gode støy- og miljøtiltak, spesielt forbi Sandvika og andre tett bebygde områder.
Miljølokk og innglassing ev vegen må vurderes. God tettstedsutvikling må vektlegges.
Minst mulig arealbruk.

Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende forslag:
- Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 for perioden 2016 – 2019
- Akershus fylkeskommune forutsetter at bompengeinnkrevingen termineres i perioden, og
at staten øker sin andel av finansieringen tilsvarende bortfallet av bompenger.
Fylkesordfører Anette Solli (H) tok utgangspunkt i voteringen til hovedutvalg for
samferdsels innspill:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 for perioden 2016-2019.
Det er lagt til grunn:
 En netto økonomisk ramme på 13,8 mrd. kr, hvorav fylkeskommunale midler i
Akershus utgjør 1,2 mrd. kr. For de fylkeskommunale midlene er lagt til grunn tall fra
fylkets økonomiplan 2015-2018 for de tre første årene. For 2019 er lagt til grunn en
videreføring av rammen fra 2018, dvs. 245 mill. kr.
 Samlet ramme for investeringstiltak på fylkesveg vil i 2016 være 746 mill. kr, hvorav
bompenger utgjør 287 mill. kr.
 Tilskudd til kollektivtrafikken i Akershus fra Oslopakke 3 utgjør 388 mill. kr pr. år.
 En videreføring av målene for Oslopakke 3, hvor mål fra Klimaforliket i Stortinget om å ta transportveksten med kollektivtrafikk, gåing og sykling - er innarbeidet som
et hovedmål likestilt med god fremkommelighet.
2. Hovedutvalget ber om at fremtidige handlingsplaner for Oslopakke 3 må inneholde
oppdaterte tall for klimautslipp og luftforurensning.

Votering:
1. Birkelands forslag fikk 1 stemme (SV) og falt.
2. Limis forslag fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
3. Hovedutvalg for samferdsels innspill ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 for perioden 2016-2019.
Det er lagt til grunn:
 En netto økonomisk ramme på 13,8 mrd. kr, hvorav fylkeskommunale midler i
Akershus utgjør 1,2 mrd. kr. For de fylkeskommunale midlene er lagt til grunn tall fra
fylkets økonomiplan 2015-2018 for de tre første årene. For 2019 er lagt til grunn en
videreføring av rammen fra 2018, dvs. 245 mill. kr.
 Samlet ramme for investeringstiltak på fylkesveg vil i 2016 være 746 mill. kr, hvorav
bompenger utgjør 287 mill. kr.
 Tilskudd til kollektivtrafikken i Akershus fra Oslopakke 3 utgjør 388 mill. kr pr. år.
 En videreføring av målene for Oslopakke 3, hvor mål fra Klimaforliket i Stortinget om å ta transportveksten med kollektivtrafikk, gåing og sykling - er innarbeidet som et

hovedmål likestilt med god fremkommelighet.
2. Hovedutvalget ber om at fremtidige handlingsplaner for Oslopakke 3 må inneholde
oppdaterte tall for klimautslipp og luftforurensning.

156/15 Kommunenes ressursinnsats sett opp mot revidert avtale av desember 2011 - om
styrking av skolehelsetjenesten
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) tok utgangspunkt i hovedutvalg for utdanning og
kompetanses innspill:
En styrking av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene er essensielt for at skolene
aktivt og systematisk skal kunne jobbe forebyggende og ivareta elevenes rett til et godt
psykososialt miljø som femmer helse, opplæring og trivsel. Det er vesentlig at skoleledelsen har
tilgang på skolehelsetjenestens kompetanse i oppfølgingen av elever som sliter.
Det legges frem ny sak i januar 2016 om hvordan vi i fellesskap med kommunene kan styrke
skolehelsetjenesten i den videregående skole slik at elevene har tilgang i hele skoletiden.
Votering:
1. Hovedutvalgets innspill, 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
2. Hovedutvalgets innspill, 2. avsnitt ble vedttat med 10 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesutvalgets innstilling:
En styrking av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene er essensielt for at skolene aktivt
og systematisk skal kunne jobbe forebyggende og ivareta elevenes rett til et godt psykososialt
miljø som femmer helse, opplæring og trivsel. Det er vesentlig at skoleledelsen har tilgang på
skolehelsetjenestens kompetanse i oppfølgingen av elever som sliter.
Det legges frem ny sak i januar 2016 om hvordan vi i fellesskap med kommunene kan styrke
skolehelsetjenesten i den videregående skole slik at elevene har tilgang i hele skoletiden.

157/15 Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) tok utgangspunkt i hovedutvalg for utdanning og
kompetanses innspill jf. voteringen:
1. I forbindelse med revidering av regional planstrategi innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng med
næringsutvikling.

2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene i
Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i 2016
og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv saken).




I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som deltar
i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan, næring
og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).
Det oppnevnes en representant fra yrkesopplæringsnemnda til arbeidsgruppen.

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et
fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken) og med basis i trepartssamarbeidet.
5. Det legges fram en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres i de
videregående skolene i Akershus.
Representanten Siri Baastad (Ap) gjenopptok sitt forslag fra hovedutvalg for plan, næring
og miljø, nytt kulepunkt 3:
Skole, næringsliv og yrkesopplæringsnemnda må være representert i arbeidsgruppen.
Votering:
1. Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill ble enstemmig vedtatt.
2. Baastads gjenopptatte forslag fikk 6 stemmer (Ap, V, SV + Sp) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. I forbindelse med revidering av regional planstrategi innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng med
næringsutvikling.
2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene i
Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i 2016
og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv saken).




I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som
deltar i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan,
næring og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).
Det oppnevnes en representant fra yrkesopplæringsnemnda til arbeidsgruppen.

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et

fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken) og med basis i trepartssamarbeidet.
5. Det legges fram en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres i de
videregående skolene i Akershus.

158/15 Yrkeshøgskolen Øst. Etablering av selskap
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli foreslo Arne-Rune Gjelsvik (FrP) som medlem og seg selv som
varamedlem på vegne av H, FrP, V + KrF.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1.
Det etableres et aksjeselskap «Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS» med tilhørende
vedtekter.
2.

Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT av et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud
som utvikles av forprosjekt «Yrkeshøyskolen Øst».

3.

Forslaget til utviklingsavtale gjeldende for selskapets utviklingsfase vedtas.

4.

Hver fylkeskommune som slutter seg til avtalen tegner seg for 10 prosent av
bevilget.beløp til prosjektet. For Akershus fylkeskommune innebærer det 10 aksjer à kr 1
000 per stk. Aksjene betales med tidligere bevilgede prosjektmidler til forprosjekt
«Yrkeshøyskolen Øst».

5.

For å representere Akershus fylkeskommune i konstituerende generalforsamling,
herunder fullmakt til å tegne aksjer i selskapet, oppnevner fylkestinget Arne-Rune
Gjelsvik (FrP) og vararepresentant Anette Solli (H).

159/15 Eierstyring - oppfølging av vedtak i fylkestingssak 111/14 om selskapers sosiale
ansvar
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Selskapenes sosiale ansvar drøftes og forankres i eiermøter.
2. Selskapenes sosiale ansvar og eiers krav til rapportering om hvordan dette ansvaret ivaretas
konkretiseres i eierstrategier for de enkelte selskap, foretak, etc.
3. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av selskapers sosiale ansvar får spesiell fokus i
neste plan for selskapskontroll (2016-2020).
4. Hovedtema for Eierforum høsten 2015 blir etikk og antikorrupsjon. Målgruppe er det nye
fylkesutvalget, styreledere og daglige ledere i selskaper, foretak, etc. hvor Akershus
fylkeskommune har eierinteresser.

160/15 Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende tilleggsforslag, og foreslo at det følger saken i den
videre behandling:
Tillegg under punkt 1:
a) Målet med sykkelstrategien er å øke persontransporten på sykkel fra dagens sykkelandel
fra 3,5% til 8% som er det nasjonale målet.
b) For å nå målet kreves et styrket fokus på sykling i alle byområder og tettsteder. I byene
bør sykkelandelen være på 10-20% avhengig av lokale forhold. Spesielt er det viktig å
satse på bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm og Asker og de regionale byene, Ski, Ås,
Lillestrøm, Jessheim Sandvika og Asker.
c) Strategien skal ligge til grunn for fylkeskommunens prioriteringer av sykkeltiltak
innenfor fylkeskommunens ansvarsområder og skal følges opp med egen tiltaksplan som
revideres hvert år som del av økonomiplanen.
d) Fylkesrådmannen bes legge fram en sak med en analyse som viser hvilke områder, byer
og tettsteder hvor potensialet for økt transportsykling er størst, og hvilke gjennomgående
sykkeltraseer i fylket og til Oslo som må prioriteres for å øke bruken av sykkel som
hverdagstransport til jobb, skole og daglige gjøremål samt planstatus
og kostnadsestimat for disse. Denne legges fram i oktober, samtidig som
samferdselsplanen.
e) Følgende fem strategier legges til grunn:
Så de fem strategiene, hvor strategi 4 får dette tillegget i andre kulepunkt: ….,utvikle
sykkeltraseer som binder sammen prioriterte byer og tettsteder samt gjennomgående
sykkeltraseer til Oslo
Punkt 2 som fylkesrådmannens innstilling.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas.
2.
Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.
Forslag som følger saken:
Tillegg under punkt 1:
a) Målet med sykkelstrategien er å øke persontransporten på sykkel fra dagens sykkelandel
fra 3,5% til 8% som er det nasjonale målet.
b) For å nå målet kreves et styrket fokus på sykling i alle byområder og tettsteder. I byene
bør sykkelandelen være på 10-20% avhengig av lokale forhold. Spesielt er det viktig å
satse på bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm og Asker og de regionale byene, Ski, Ås,
Lillestrøm, Jessheim Sandvika og Asker.
c) Strategien skal ligge til grunn for fylkeskommunens prioriteringer av sykkeltiltak
innenfor fylkeskommunens ansvarsområder og skal følges opp med egen tiltaksplan som
revideres hvert år som del av økonomiplanen.
d) Fylkesrådmannen bes legge fram en sak med en analyse som viser hvilke områder, byer
og tettsteder hvor potensialet for økt transportsykling er størst, og hvilke gjennomgående
sykkeltraseer i fylket og til Oslo som må prioriteres for å øke bruken av sykkel som
hverdagstransport til jobb, skole og daglige gjøremål samt planstatus
og kostnadsestimat for disse. Denne legges fram i oktober, samtidig som
samferdselsplanen.
e) Følgende fem strategier legges til grunn:
Så de fem strategiene, hvor strategi 4 får dette tillegget i andre kulepunkt: ….,utvikle
sykkeltraseer som binder sammen prioriterte byer og tettsteder samt gjennomgående
sykkeltraseer til Oslo

161/15 Akershus Kunstsenter - status for arbeidet med et mulig nybygg i Lillestrøm
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptok følgende tilleggsforslag på vegne av Ap,
og Sp:
1. Arbeidsgruppen som skal jobbe videre med nybygg for Akershus kunstsenter suppleres
med representanter fra politisk nivå.
2. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse velger en representant fra posisjonen
og en fra opposisjonen som deltar i det videre arbeidet.
3. Arbeidsgruppen inviterer politisk ledelse i Skedsmo kommune til å delta.
Fylkesordfører Anette Solli (H) tok utgangspunkt i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelses innstilling men med endringer som følger:
Akershus fylkeskommune vil bidra til å realisere et nytt bygg for Akershus kunstsenter gjennom
investeringsmidler og økte driftstilskudd. En slik satsing bør resultere i utvidede åpningstider og
økt aktivitet, og at det gode arbeidet som Akershus kunstsenter allerede gjør i dag når ut til enda
flere brukere. Arbeidsgruppen tar med seg dette i det videre arbeidet med utredning av saken
som legges fram til politisk behandling høsten 2015.

Saken tas forøvrig til orientering med følgende:
Hovedutvalget vil presisere følgende for det videre utredningsarbeidet knyttet til realisering av
et nybygg. Arbeidsgruppen må avklare følgende før prosjektet kan tas til neste fase:
- Om Skedsmo kommune bør være prosjekteier for kulturbygget, Akershus kunstsenter.
- Hvorvidt prosjektet kvalifiserer for merverdiavgiftkompensasjon.
- Om Skedsmo kommune bør ta ansvar for å drive inn kompensasjonen for mva knyttet til
investeringskostnadene.
- Om Skedsmo kommune sammen med Akershus kunstsenter bør utrede nærmere hvordan
ekstern finansiering kan tilflyte prosjektet, som spillemidler til kulturbygg, andre
støtteordninger fra offentlige instanser, stiftelser eller private på investeringssiden, for å
få ned leieprisen.
- Om økte driftsutgifter for kunstsenteret, etter at nybygget står ferdig, bør deles 50/50
mellom Skedsmo og Akershus kunstsenter/FK.
- Om Akershus kunstsenter bør inngå en egen avtale med Skedsmo om leieforhold.
Den gamle villaen bør utgå som en del av driftsavtalen.
Votering:
1. Ap og Sps gjenopptatte forslag fikk 4 stemmer (Ap + Sp) og falt.
2. Sollis endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune vil bidra til å realisere et nytt bygg for Akershus kunstsenter gjennom
investeringsmidler og økte driftstilskudd. En slik satsing bør resultere i utvidede åpningstider og
økt aktivitet, og at det gode arbeidet som Akershus kunstsenter allerede gjør i dag når ut til enda
flere brukere. Arbeidsgruppen tar med seg dette i det videre arbeidet med utredning av saken
som legges fram til politisk behandling høsten 2015.
Saken tas forøvrig til orientering med følgende:
Hovedutvalget vil presisere følgende for det videre utredningsarbeidet knyttet til realisering av
et nybygg. Arbeidsgruppen må avklare følgende før prosjektet kan tas til neste fase:
- Om Skedsmo kommune bør være prosjekteier for kulturbygget, Akershus kunstsenter.
- Hvorvidt prosjektet kvalifiserer for merverdiavgiftkompensasjon.
- Om Skedsmo kommune bør ta ansvar for å drive inn kompensasjonen for mva knyttet til
investeringskostnadene.
- Om Skedsmo kommune sammen med Akershus kunstsenter bør utrede nærmere hvordan
ekstern finansiering kan tilflyte prosjektet, som spillemidler til kulturbygg, andre
støtteordninger fra offentlige instanser, stiftelser eller private på investeringssiden, for å
få ned leieprisen.
- Om økte driftsutgifter for kunstsenteret, etter at nybygget står ferdig, bør deles 50/50
mellom Skedsmo og Akershus kunstsenter/FK.
- Om Akershus kunstsenter bør inngå en egen avtale med Skedsmo om leieforhold.
Den gamle villaen bør utgå som en del av driftsavtalen.

162/15 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 fastsetter fylkestinget regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 slik det fremgår av høringsutkastet
datert 24.3.2015 med følgende endringer:
 Formål: formålsbeskrivelsen utvides med tilføyelsen «… i samarbeid med forsknings- og
kunnskapsmiljøer og det offentlige».
 Det legges inn ny avsluttende tekst i fjerde avsnitt i kap. 2.6, slik at denne blir lydende
«Planens visjon, mål og delmål og de fem temaområdene som er prioritert løfter fram
generelle, felles utfordringer uavhengig av næringsstruktur og geografi og
skiller således ikke mellom næringer, gammelt eller nytt næringsliv, store eller små
bedrifter eller offentlig og privat sektor. Det er i samspillet og grensesnittet mellom disse
verdiskapningen foregår og regionen er avhengig av alle aktører som ønsker å bidra til
verdiskapning gjennom økt kunnskap, innovasjon og internasjonalisering.»
 Visjon, mål og delmål: Visjonen endres til «Oslo og Akershus skal være en av verdens
mest bærekraftige, smarte og innovative regioner».
 Innsatsområder:
I første avsnitt i kapittel 4 under Innsatsområder og handlingsprogram legges det inn
følgende tekst: Denne planen for innovasjon og nyskaping peker på fem strategiske
innsatsområder som skal bidra til å besvare noen av de viktigste utfordringene regionen
har i forhold til framtidig økt verdiskaping i både det etablerte næringslivets evne til
fornyelse, og det å skape nytt næringsliv og flere voksende internasjonale bedrifter.
Innsatsområdene i planen er utarbeidet i samråd med regionale aktører fra næringsliv,
forsknings- og utdanningssystemet, det offentlig og virkemiddelapparatet gjennom
innspillsrunder, konferanser og tematiske dialogmøter. Innsatsområdene bygger direkte
opp under utfordringsbildet som er beskrevet i planen, delmålene og målet for den
regionale planen. Innsatsområdene dekker alle dimensjoner i radardiagrammet
‘Kjennetegn ved innovasjonssystemene i de nordiske hovedstadsregionene’ (figur 3),
bortsett fra dimensjonen ‘andelen 30-34åringer med høyere utdanning’. Oslo/Akershus
har noe av Europas høyest utdannede befolkning, men det kan stilles spørsmål ved om
regionen innehar og utdanner den riktige kompetansen når vi vet at næringslivet har
mangel på ulike typer kompetanse og arbeidskraft.
I presentasjonen av innsatsområde 3 (kap. 4.3) legges det inn ny avsluttende tekst i det
første avsnittet, slik at det avrundes med « … til rette for etablering og videreføring av
virksomheter som har vekst- og internasjonale ambisjoner. En viktig utfordring i så måte
er å koble større, sterke og konkurransedyktige bedrifter med mindre nisjeselskaper. De
store bedriftenes innovasjonsevne påvirker de små og mellomstore bedriftene gjennom
samarbeids-, kunde og leverandør forhold og er derfor avgjørende for næringslivets
samlede innovasjonsevne. De mindre bedriftene kan ofte tilføre en større fleksibilitet og

tilpasningsevne de større bedriftene ikke har og er således dyktigere til å innovere og
kommersialisere resultater. Noe de store bedriftene er helt avhengig av.»

163/15 Feriefullmakt sommer 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesordføreren gis fullmakt i perioden 15. juni til 31. august 2015 til å treffe vedtak etter
saksforberedelse fra fylkesrådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som
ikke kan avvente ordinær behandling i fylkestinget, fylkesutvalget eller hovedutvalgene.
2. Saker som er behandlet av fylkesordføreren i kraft av sommerfullmakten, legges frem for
fylkestinget til orientering i første møte etter sommerferien.

164/15 Akershus eldreråds årsmelding for 2014 - med sluttrapport for valgperioden 2011 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar eldrerådets årsmelding for 2014 til orientering.

165/15 Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

166/15 Mulig sammenslåing av Østfold og Akershus – etablering av arbeidsgruppe
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) foreslo å utsette saken.
Votering:
1. Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer (FrP).
Vedtak:
 Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående fylkesordfører, opposisjonsleder og
fylkesrådmann som får fullmakt til å gå i videre dialog med Østfold fylkeskommune.
 Arbeidsgruppen vurderer i dialog med Østfold fylkeskommune mulige fordeler og ulemper
ved en sammenslåing av fylkeskommunene Østfold og Akershus, herunder synergier og
økonomisk/administrative konsekvenser.
 Gruppen legger frem sine vurderinger samt en fremdriftsplan for fylkesutvalget i løpet av
2015.

167/15 Akershus KollektivTerminaler FKF - Valg av styremedlemmer og godtgjøring til
styret 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF velges:
Per E. Syvertsen, Kristin Slyngstad og Erlend Helle.
Per E. Syvertsen og Kristin Slyngstad velges for to år, og Erlend Helle velges for ett år.
2. Som styrets leder og nestleder velges hhv. Per E. Syvertsen og Erlend Helle.
3. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: kr. 70.000 pr. år.

Styremedlem: kr. 35.000 pr. år.
Varamedlem: kr. 4.000 pr. møte.
4. Valgkomitéen i Vaterland Bussterminal AS anmodes om å finne ny styrekandidat til
erstatning for Erlend Helle, slik at generalforsamlingen evt. ekstraordinær
generalforsamling kan velge nytt styremedlem.

