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Saksliste
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Tittel

PS 26/17

Inkubatorpolicy Akershus 2017-2019

PS 27/17

Inkubator Ås - invitasjon til eierskap

PS 28/17

Eierstrategier 2017 - PNM -Akershus Teknologifond AS og
arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura AS ogArba Inkludering AS

PS 29/17

Søknad om Innsatsmidler Nyskaping 2017 - Kartlegging og kvalifisering
av innovasjonsprosjekter i 100 SMBer på Nedre RomerikeKunnskapsbyen Lillestrøm

PS 30/17

Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune
om næringsutvikling

PS 31/17

Rullering av hydrogenstrategi og handlingsprogram 2017-18
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PS 32/17

ZERO - samarbeidsavtale for 2017

PS 33/17

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Orienteringsnotater

NOT 3/17

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - status

Torunn Skottevik (Ap) ble vurdert inhabil i sak 29/17 og forlot møtet under behandling av
saken.

Program:
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 - 11:45
11:45 – 11:55
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00

Avreise fra Sonja Henies plass med fellestransport
Om utviklingen på Fornebu og i vestregionen v/ næringssjef Tore Gulli,
Bærum kommune
Kaffepause
Presentasjon av Simula Research Laboratory AS v/ Kyrre Lekve
Presentasjon av HIT nettverket som er finansiert fra Fylkeskommunen v/
Marianne Sundet
Kaffepause
Presentasjon av Gründergarasjen v/ Christian Hemmestad Bjerke
Presentasjon av kommersialisering/selskapsporteføljen v/ Ottar Hovind
Lunsj/mingling
Gruppemøter
Politisk møte

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
26/2017 - Inkubatorpolicy Akershus 2017-2019
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommunes policy for inkubatorsatsing med premisser for tildeling av støtte og
oppfølging perioden 2017-2019, og hvor det legges opp til et tett samarbeid med SIVA, vedtas.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Akershus fylkeskommunes policy for inkubatorsatsing med premisser for tildeling av støtte og
oppfølging perioden 2017-2019, og hvor det legges opp til et tett samarbeid med SIVA, vedtas.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
27/2017 - Inkubator Ås - invitasjon til eierskap
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune går inn som offentlig deleier med inntil kr 68 000 i Inkubator Ås
AS fra innsatsområde innovasjon 311130.
2. Det legges til grunn at Inkubator Ås AS skal tilby tjenester og arbeide innenfor de målene
som er vedtatt i Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det legges
vekt på innovasjon og entreprenørskap, i tett samarbeid med forskningsmiljøene, næringslivet
og næringsorganisasjoner i Follo.
3. Akershus fylkeskommune ønsker at eierstyringen av Inkubator Ås AS i størst mulig grad skal
være i tråd med fylkeskommunens eierstyringsprinsipper.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune går inn som offentlig deleier med inntil kr 68 000 i Inkubator Ås AS
fra innsatsområde innovasjon 311130.
2. Det legges til grunn at Inkubator Ås AS skal tilby tjenester og arbeide innenfor de målene
som er vedtatt i Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det legges
vekt på innovasjon og entreprenørskap, i tett samarbeid med forskningsmiljøene, næringslivet
og næringsorganisasjoner i Follo.
3. Akershus fylkeskommune ønsker at eierstyringen av Inkubator Ås AS i størst mulig grad skal
være i tråd med fylkeskommunens eierstyringsprinsipper.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
28/2017 - Eierstrategier 2017 - PNM -Akershus Teknologifond AS og
arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura AS ogArba Inkludering AS
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget godkjenner eierstrategiene til Akershus Teknologifond AS, og
arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura AS og Arba Inkludering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Fylkesutvalget godkjenner eierstrategiene til Akershus Teknologifond AS, og
arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura AS og Arba Inkludering.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
29/2017 - Søknad om Innsatsmidler Nyskaping 2017 - Kartlegging og kvalifisering av
innovasjonsprosjekter i 100 SMBer på Nedre Romerike- Kunnskapsbyen Lillestrøm
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø innvilger Kunnskapsbyen Lillestrøm AS inntil kr
200 000,- fra innsatsområde innovasjon 311130 for 2017.
2. Støtten forutsetter at kommunene på Nedre Romerike deltar slik det er skissert i
finansieringsplanen, og at prosjektet kobles til arbeidet med Regional næringsstrategi for Nedre
Romerike.
3. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte i tråd med EØS avtalens regler for offentlig støtte.
Utvalgets behandling:
Torunn Skottevik ble vurdert inhabil i saken og forlot møtet.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø innvilger Kunnskapsbyen Lillestrøm AS inntil kr 200
000,- fra innsatsområde innovasjon 311130 for 2017.
2. Støtten forutsetter at kommunene på Nedre Romerike deltar slik det er skissert i
finansieringsplanen, og at prosjektet kobles til arbeidet med Regional næringsstrategi for Nedre
Romerike.
3. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte i tråd med EØS avtalens regler for offentlig støtte.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
30/2017 - Samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om
næringsutvikling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Samarbeidsavtalen om næringsutvikling mellom Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune godkjennes.
2. Fylkesordfører gis myndighet til å signere avtalen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Utvalgets vedtak:
1. Samarbeidsavtalen om næringsutvikling mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune
godkjennes.
2. Fylkesordfører gis myndighet til å signere avtalen.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
31/2017 - Rullering av hydrogenstrategi og handlingsprogram 2017-18
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og vedtar
handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram saker
til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever
fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av støtte til
hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
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6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) foreslo at følgende forslag følger saken i den videre
behandlingen, og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og ber
om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og eventuelle
andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne konkurrere i
markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk behandling
etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.
7. AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og vedtar
handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram saker
til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever
fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av støtte til
hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
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6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.
Forslag fra Øyvind Solum (MDG) som følger saken:
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og ber
om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og eventuelle
andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne konkurrere i
markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk behandling
etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.
7. AFK skal i sin hydrogensatsning først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
32/2017 - ZERO - samarbeidsavtale for 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune viderefører samarbeidsavtalen med Zero for 2017.
2. Avtalen har en økonomisk ramme på 400 000 kr og dekkes fra miljøfondet, ansvar 715114.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune viderefører samarbeidsavtalen med Zero for 2017.
2. Avtalen har en økonomisk ramme på 400 000 kr og dekkes fra miljøfondet, ansvar 715114.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
33/2017 - Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk +
108 530
Inndekking av merforbruk 9 993
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018 6 518
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet +
Avsettes disposisjonsfond +
44 648
Sum (regnskapsmessig overskudd) =
138 543

=

98 537

1 876

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum fremmet følgende endringsforslag:
Endring i punkt 3
Av avsetningen til disposisjonsfond på + 44 648, minskes den med 20.000, som i stedet
overføres Miljøfondet.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over Øyvind Solums (MDG) endringsforslag mot
fylkesrådmannens forslag punkt 3, fikk Øyvind Solums forslag 2 stemmer (SV, MDG)
og falt.
Utvalgets vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk +
108 530
9 993
Inndekking av merforbruk -
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Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
6 518
Merforbruk som dekkes inn i 2018 Inndekning overskridelse investeringsregnskapet +
Avsettes disposisjonsfond
+
44 648
Sum (regnskapsmessig overskudd) =
138 543

=

98 537

1 876

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 26.04.2017
3/2017 - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - status
Utvalgets vedtak:
Hovedutvalget tok notatet til orientering.
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