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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KrF
H
H
H
V
Sp
Ap
Ap
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne-Rune Gjelsvik
Vibeke Limi
Torunn Skottevik
Ina Rangønes Libak

Representerer
FrP
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem

Representerer
FrP
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
John Arve Eide
Fylkesdirektør
Thomas Tvedt
Fylkesdirektør
Christian Hintze Holm
Assisterende fylkesdirektør
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonsdirektør
Kristin Ødegaard
HR-direktør
Knut Thiblin
Økonomisjef
Geir Atle Mjeldheim
Fylkesadvokat
Benedikte Vivaas Kise
Utvalgssekretariatet
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 21. juni ble godkjent.
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128/17 Nesodden kommune - Reguleringsplan - Sunnaas - Ny behandling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen vedtar revidert reguleringsplan for Sunnaas,
alternativ 1. Alternativ 1 imøtekommer innsigelsen fremmet av fylkesutvalget i møte
22.08.2016, FU-sak 126/16.
2. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen ikke går videre med alternativ 2, som åpner for en
vesentlig høyere utnyttelse enn de utbyggingsplaner som Sunnaas sykehus selv har
beskrevet fram til 2030.
Utnyttelsesgraden bør begrenses til det som forventes realisert i de nærmeste 10 årene.
Regulering av videre utbygging bør utsettes til gjennomføringen nærmer seg. Innsigelsen
fremmet i brev datert 22.02.2017 opprettholdes for alternativ 2.

Utvalgets behandling:
Fylkesrådmannen fremmet ny alternativ innstilling punkt 2:
Fylkesutvalget forutsetter at utnyttelsen i områdene avsatt til offentlig formål –
institusjon/sykehus – tas opp til ny planbehandling dersom det skjer vesentlige endringer eller
sykehusdriften opphører.
Fylkesutvalget trekker innsigelsen fremmet i brev datert 22.02.17
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende alternativ til punkt 1:
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen vedtar revidert reguleringsplan for Sunnaas, alternativ 2.

Votering:
1. Solums forslag fikk 2 stemmer (FrP + MDG) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
3. Fylkesrådmannens nye punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen vedtar revidert reguleringsplan for Sunnaas,
alternativ 1. Alternativ 1 imøtekommer innsigelsen fremmet av fylkesutvalget i møte
22.08.2016, FU-sak 126/16.
2. Fylkesutvalget forutsetter at utnyttelsen i områdene avsatt til offentlig formål –
institusjon/sykehus – tas opp til ny planbehandling dersom det skjer vesentlige endringer
eller sykehusdriften opphører.
Fylkesutvalget trekker innsigelsen fremmet i brev datert 22.02.17
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129/17 Ski kommune - Reguleringsplan - Gbnr 122/1 mfl - Langhus gård
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener at forslaget til detaljplan for Langhus gård legger opp til for høy
bebyggelse i området mellom gårdstunet, Parkveien og Langhus stasjon, og ikke har gode
nok bestemmelser for utforming av denne. Dermed ivaretar ikke planforslaget i tilstrekkelig
grad hensynet til gårdstunet, og spesielt driftsbygningen, som landemerke og kulturmiljø.
Eventuell ny boligbebyggelse mot stasjonen og skoleområdet bør få en plassering, størrelse
og utforming som ivaretar siktlinjer og ikke framstår dominerende i miljøet. Det fremmes
derfor innsigelse til planforslaget for feltene BBB1 og BBB2.
2. Fylkesutvalget anbefaler at bestemmelsene for felt BKB1 gårdstunet justeres for å tilpasses
bedre til det aktuelle miljøet, slik at det framgår tydeligere at det ikke er lagt opp til annen ny
bebyggelse innenfor området enn én enebolig.
3. Handels- og servicetilbudet som planlegges på Langhus gård skal dekke lokal etterspørsel.
Nærheten til Langhus stasjon tilsier at det er potensial for at en stor andel av innkjøpsreiser
kan foretas uten bil. Planens parkeringsbestemmelse for forretning/dagligvarehandel på maks 4
parkeringsplasser/100 m2 BRA, bør reduseres til 2 parkeringsplasser/100 m2 BRA, som er brukt
i bestemmelsene for Langhus sentrumsområde.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

130/17 Eidsvoll kommune - Detaljregulering for del av Holmenga, Lundgård skog Offentlig ettersyn - Forslag om innsigelse

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget opprettholder den administrative innsigelsen fremmet i brev datert 3. juli
2017 til at planbestemmelsene § 3.1 åpner for etablering av kontor utover det som tilhører
øvrig næringsvirksomhet i planområdet.
2. Innsigelsen kan trekkes dersom formuleringen endres til «forretning/industri/håndverk og
lagervirksomhet, samt tilhørende kontorvirksomhet».

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken.
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Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

131/17 Ås kommune - Byggesak - Gbnr 15/3 - Åsulvsvei 1 - Klage på fradeling av tomt

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder klagen på Ås kommunes vedtak i møte den 14.06.2017, om
dispensasjon til fradeling av boligtomt på gbnr 15/3 - Åsulvsvei 1.

Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende alternative forslag:
Fylkesutvalget opprettholder ikke klagen på Ås kommunes vedtak i møte den 14.06.2017, om
dispensasjon til fradeling av boligtomt på gbnr 15/3 - Åsulvsvei 1.

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Vollsets forslag, ble Vollsets
forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap, MDG, V + SV).

Vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder ikke klagen på Ås kommunes vedtak i møte den 14.06.2017, om
dispensasjon til fradeling av boligtomt på gbnr 15/3 - Åsulvsvei 1.

132/17 Frogn kommune - Byggesak - Gbnr 78/28 - Søndre Langåra 7 - Klage
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder klagen på Frogn kommunes vedtak i møte den 08.05.2017, sak
50/17- Punkt 4, fremmet i brev datert 22.06.2017.

Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) foreslo på vegne av H, V, Sp og KrF å utsette saken:
Fylkesutvalget utsetter saken og ber Frogn kommune begrunne hvorfor de dispenserer fra
kommuneplanens bestemmelser om hensynssone H 570-6 bevaring av kulturmiljø. Samtidig bes
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fylkesrådmannen redegjøre for hvordan de rikspolitiske retningslinjene for strandsonen kan
ivaretas i området.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkesutvalget utsetter saken og ber Frogn kommune begrunne hvorfor de dispenserer fra
kommuneplanens bestemmelser om hensynssone H 570-6 bevaring av kulturmiljø. Samtidig bes
fylkesrådmannen redegjøre for hvordan de rikspolitiske retningslinjene for strandsonen kan
ivaretas i området.

133/17 Asker kommune - gbnr 75/8 - Båtbyggerlia 36 - tilbygg, garasje under terreng og
endret adkomst - klage på vedtak
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Asker kommunes vedtak om tillatelse til tilbygg, garasje under terreng og endret adkomst til
eiendommen Båtbyggerlia 36 er ikke i tråd med § 15.3 i reguleringsbestemmelsene for Vollen
sentrum. Bolighuset med omgivelser tilhører den strengeste vernekategorien, der bygninger og
anlegg ikke tillates ombygd eller påbygd.
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen sendt Asker kommune 28.06.2017, på
vedtaket fattet av bygningsrådet i sak 68/17 den 07.06.2017.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken for å dra på befaring.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes inntil befaring er gjennomført.

134/17 Nes kommune - Gbnr 168/187 - Årnes stasjon - Bygningsmessige arbeider - Klage
på kommunens vedtak

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert 28.7.2017, på Nes
kommunes vedtak av 27.6.2017 om tillatelse til bygningsmessige arbeider på stasjonsbygningen
ved Årnes stasjon.

Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FrP) fremmet følgende alternative forslag:
Fylkesutvalget opprettholder ikke den administrative klagen, fremmet i brev datert 28.7.2017, på
Nes kommunes vedtak av 27.6.2017 om tillatelse til bygningsmessige arbeider på
stasjonsbygningen ved Årnes stasjon.

Votering:
Ved alternativ votering mellom Gjelsviks forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble
innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert 28.7.2017, på Nes
kommunes vedtak av 27.6.2017 om tillatelse til bygningsmessige arbeider på stasjonsbygningen
ved Årnes stasjon.

135/17 Internasjonalt arbeid våren 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkesutvalget tar saken til orientering

136/17 Vegfinans AS Godkjenning av styrehonorar og vedtektsendring

Utvalgets behandling:
Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) etterspurte fylkesutvalget sin habilitet siden han
er medlem av selskapets styre.
Fylkesutvalget fant Salvesen inhabil.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet følgende alternative innstilling punkt 1:
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Styrehonorarene for Vegfinans AS økes med tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst for
2016, a. 1,6 %.

Votering:
1. Ved alternativ votering mellom Skaars forslag og fylkesrådmannens innstilling punkt 1,
ble innstillingen vedtatt med 10 mot 2 stemmer (MDG + SV).
2. Fylkesrådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Valgkomiteens forslag til styrehonorar for 2016 godkjennes. Styrehonorarene blir etter det:
Styrets leder
Styrets nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

kr 100 000
kr 65 000
kr 50 000
kr 2 700 per frammøte

2. Styrets forslag til endring av vedtektenes § 7 godkjennes. § 7 lyder etter dette:
Selskapets styre skal ha syv medlemmer. Det skal i tillegg velges ett personlig varamedlem
for hvert styremedlem. Hver av fylkeskommunene som er eiere av Vegfinans AS, har rett til å
innstille på ett styremedlem og ett varamedlem. Valgkomiteen bistår aksjonærene i tråd med
bestemmelsene i § 11.
Inntil fire av styrets medlemmer velges for ett år av gangen. Øvrige medlemmer velges for to
år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer
og varamedlemmer kan ta gjenvalg. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.
3. Vedtektenes § 11.3 endres i tråd med styrets forslag til følgende:
Valgkomiteen skal i samråd med aksjonærene forslå overfor generalforsamlingen,
medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder, nestleder og personlige
varamedlemmer. Valgkomiteen bør påse at hensynene til kjønnsfordeling, kompetanse og
kontinuitet blir ivaretatt.
4. Til ordinær generalforsamling i 2018 foreslås vedtektenes § 7 endret til følgende:
Selskapets styre skal ha syv medlemmer, slik at henholdsvis fire og tre styremedlemmer er
på valg hvert annet år. I tillegg velges ett personlig varamedlem for hvert styremedlem på
tilsvarende måte. Hver av fylkeskommunene som er eiere av Vegfinans AS, har rett til å
innstille på ett styremedlem og ett varamedlem. Valgkomiteen bistår aksjonærene i tråd med
bestemmelsen i § 11.
Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer og varamedlemmer kan
gjenvelges. Styrets avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ved
avstemninger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.
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137/17 Sammenslåing Akershus, Østfold og Buskerud - oppfølging av brev fra
departementet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune tar kontakt med Østfold og Buskerud fylkeskommuner for å følge
opp stortingets vedtak om sammenslåing.
2. Akershus fylkeskommune tilbyr seg å oppnevne en felles kontaktperson på vegne av de tre
fylkeskommunene innen fristen 1. september. Når fellesnemnd med tilhørende
prosjektorganisasjon er etablert vurderes det på nytt hvem som skal være kontaktperson.
3. Akershus fylkeskommune tilbyr seg å etablere en felles konto for engangsmidlene for
sammenslåingen innen fristen 1. september. Midlene vil stå på konto inntil rammer for
disponering av midlene er etablert i samarbeid med de andre fylkeskommunene.
4. Akershus fylkeskommune oppnevner følgende medlemmer til forhandlingsutvalg:

Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Akershus fylkeskommune ber om at saken utsettes og avventes til nytt Storting sin holdning til
regionreformen er avklart.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Utvide fra 4 til 5 personer i forhandlingsutvalget:
Nytt medlem: Øyvind Solum, MDG. Vara: Gjermund Skaar, SV.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at forhandlingsutvalgets sammensetning tilsvarte
det som ble valgt av fylkestinget:
a. Anette Solli (H)
med vara Gunnar Melgaard (H)
b. Lars Salvesen (KrF)
med vara Solveig Schytz (V)
c. Arne-Rune Gjelsvik (FrP)
med vara Vibeke Limi (FrP)
d. Tonje Brenna (Ap)
med vara Jens-Petter Hagen (Ap)

Votering:
1. Vollsets utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (MDG, Sp + SV) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling med Sollis forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Sp).
3. Solums tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune tar kontakt med Østfold og Buskerud fylkeskommuner for å følge
opp stortingets vedtak om sammenslåing.
2. Akershus fylkeskommune tilbyr seg å oppnevne en felles kontaktperson på vegne av de tre
fylkeskommunene innen fristen 1. september. Når fellesnemnd med tilhørende
prosjektorganisasjon er etablert vurderes det på nytt hvem som skal være kontaktperson.
3. Akershus fylkeskommune tilbyr seg å etablere en felles konto for engangsmidlene for
sammenslåingen innen fristen 1. september. Midlene vil stå på konto inntil rammer for
disponering av midlene er etablert i samarbeid med de andre fylkeskommunene.
4. Akershus fylkeskommune oppnevner følgende medlemmer til forhandlingsutvalg:
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e.
f.
g.
h.

Anette Solli (H)
Lars Salvesen (KrF)
Arne-Rune Gjelsvik (FrP)
Tonje Brenna (Ap)

med vara Gunnar Melgaard (H)
med vara Solveig Schytz (V)
med vara Vibeke Limi (FrP)
med vara Jens-Petter Hagen (Ap)

138/17 Ekspertutvalget regionreformen –innspill til nye oppgave- og ansvarsområder for
de nye fylkeskommunene
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende alternative forslag:
Akershus fylkeskommune mener nye oppgaver og ansvarsområder til fylkeskommunene må
avklares før en kan ta en helhetllig god vurdering på organisering og struktur av det regionale
nivået.
Ekspertutvalget bør vurdere om framtidas fylkeskommuner kan inneha følgende oppgaver:
-

-

Styring av sykehusene. I første omgang ved å fjerne de regionale helseforetakene og
beholde de etablerte sykehusforetakene, men med styrer hvor et flertall er oppnevnt
av fylkestinget.
Ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetat til fylkeskommunene.
De distriktspsykiatriske klinikkene – DPS – fra stat til fylkeskommune.
Familievernet overføres fra stat til fylkeskommune
Regional vegadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene,
overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.
Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene
Deler av Forskningsrådets programmer overføres til fylkeskommunene.
Festivalstøtte fra Kulturrådet til fylkeskommunene.
Kulturminnevernet rendyrkes som fylkeskommunal oppgave.
Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og
landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene.
Skadefellingsløyver på rovvilt overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunene.
Videregående opplæring, kollektivtrafikk og den offentlige tannhelsetjenesten skal
videreføres som fylkeskommunale oppgaver.

Votering:
Ved alternativ votering mellom Vollsets forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble
innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (Sp).

Vedtak:
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1. Oppgaver til fylkeskommunene er utredet en rekke ganger tidligere. Akershus
fylkeskommune legger til grunn at ekspertutvalget kommer med helhetlige vurderinger
som gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning om endret ansvarsdeling.
2. Akershus fylkeskommune legger til grunn at ekspertutvalget kommer med konkrete
tilrådninger til hvordan fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle kan utvikles ved en
samling av virkemidler, som i dag er spredt på flere forvaltningsnivåer. Dette gjelder
både virkemidler innenfor dagens ansvarsområder og eventuelle nye ansvarsområder
som bygger opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.
3. Akershus fylkeskommune viser til vedtakene i fylkestinget 9. februar 2015 og 14. mars
2016 om oppgaver og ansvar til fylkeskommunene. Vedtakene oversendes som innspill til
ekspertutvalget.
4. Akershus fylkeskommune forutsetter at tilrådningene fra ekspertutvalget følges opp
gjennom nye oppgaver til fylkeskommunene.

139/17 Eldrerådene i Akershus - Samhandling og opplæring
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkesutvalget anbefaler at det arbeides videre med skissen for felles folkevalgtopplæring for
eldrerådene i Akershus i 2019.
Det legges fram ny sak når kommunene har gitt sine tilbakemeldinger.

140/17 Ny videregående skole i Ski sentrum - tomtelokalisering og betingelser
Unntatt offentlig etter kommunelovens § 31 nr. 5 og Offentlighetslovens § 23. 1. ledd.
Saken har egen protokoll.
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Spørsmål
2/17 Spørsmål fra representanten Morten Vollset (Sp) om offentlig elektronisk postjournal
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Det vises til spørsmål fra representant Morten Vollset (Sp) om offentlig postjournal. Hva kan
gjøres for å få på plass publisering av elektronisk postjournal i Akershus fylkeskommune så
raskt som mulig?
For ordens skyld vil jeg innledningsvis orientere om at fylkeskommunen med nåværende praksis
holder seg innenfor de lovmessige krav som Offentleglova stiller til postjournaler for kommunal
sektor. Fylkeskommunen er ikke pålagt gjennom lovverket å publisere offentlig journal til nett,
men er like fullt pliktig til å føre journal (postliste) etter arkivlova med forskrifter. Denne
praksisen etterfølges fullt ut i dag. Fylkeskommunens journal sendes ut elektronisk på
forespørsel og brukerne kan selv søke og finne fram til dokumentene i disse listene. Alle
dokumenter som blir frigitt for innsyn, sendes også ut elektronisk, så sant de ikke inneholder
sensitive personopplysninger. Politiske saker og protokoller ligger åpent tilgjengelig på våre
nettsider.
For å støtte opp om fylkeskommunens verdi om åpenhet har vi større ambisjoner enn den
praksis vi har på området i dag. Vi ønsker å legge ut elektroniske postlister på nett, slik at innsyn
kan kreves på en enklere måte enn i dag.
Fylkesadministrasjonen gjennomfører et omfattende prosjekt for god dokumentasjonspraksis i
organisasjonen. Prosjektet skal først sørge for at fylkeskommunens journal holder adekvat nivå i
forkant av publisering til nett. Vi skal her få enda flere dokumenter på journalen, slik at
allmennheten får et mest mulig korrekt bilde av hele saksbehandlingen. Deretter skal elektronisk
postjournal på nett lanseres.
Statlige etater har generelt en høyere kvalitet på sine offentlig journaler på nett enn kommunal
sektor. Fylkeskommunen ønsker gjennom dette prosjektet å heve tjenestenivået opp til statlig
nivå. Vårt mål er å legge ut postlistene i en brukervennlig og sikker løsning på tilsvarende nivå
som statlig sektor har fått til via Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFI). Fylkeskommunens
løsning skal holde tilsvarende kvalitet, brukervennlighet og sikkerhet. Ambisjonen er at
løsningen realiseres i løpet av 2018.
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