
Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe 2016 
 
Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget 
Årsmeldinga er vedtatt på Fylkestingsgruppas møte 30. januar 2017. 
 
Fylkestingsgruppas arbeid 
Fylkestingsgruppa består av valgte representanter og varaer til fylkestinget, 
fylkesutvalget og hovedutvalgene.  
 
Gruppestyret ble valgt ved konstituering av fylkestingsgruppa 15. september 2015 og 
består av:  
Solveig Schytz, gruppeleder. 
Eirik Bøe, nestleder 
Tord Hustveit, styremedlem. 
 
Fylkestingsgruppa har hatt faste gruppemøter mandager ettermiddag kl 16.30 før 
hovedutvalgsmøtene og mandag morgen kl 08.00 samme dag som FT-møtene. I tillegg 
har det vært arrangert ekstra gruppemøter for arbeid med budsjett og styringssignaler. 
Det ble avholdt to ekstraordinære gruppemøter ved behandling av saken om 
regionreform. Gruppemøtene er åpne. Tidspunkt for gruppemøter har vært kunngjort 
på fylkeslagets nettsider, og i tillegg til fylkestingsgruppas medlemmer har fylkesstyret 
og stortingsrepresentant fått særskilt innkalling til gruppemøtene. Til sammen har det 
vært holdt 21 gruppemøter i 2016. 
 
Det ble i 2016 behandlet 234 saker i fylkesutvalget (FU), og 140 saker i fylkestinget 
(FT). Det ble behandlet 68 saker i hovedutvalg for utdanning og kompetanse, 59 saker i 
hovedutvalg for samferdsel, 82 saker i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, 
og 90 saker i hovedutvalg for plan, næring og miljø.  
 
Representasjon: 
Fylkestinget:  
Faste representanter i fylkestinget er Solveig Schytz, Eirik Bøe og Tord Hustveit.  
Varaer: 1.Njål Vikdal, 2.Åse Birgitte Skjærli, 3. Lars Peder Nordbakken, 4. Camilla Hille, 
5.Hulda Tronstad og 6. Tiril Eid Barland 
 
Fylkesutvalg: Solveig Schytz, Varaer: 1. Eirik Bøe,  2.Tord Hustveit 
Kontrollutvalg: Hulda Tronstad, vara: Øystein Smidt 
Administrasjonsutvalget:  Solveig Schytz, vara: Eirik Bøe 
Klagenemnd: Ingvild Tautra Vevatne 
Hovedutvalg Utdanning:  Tord Hustveit.  
Varaer: 1. Boye Bjerkholt, 2.Inger Johanne Bjørnstad, 3. Ingvild Tautra Vevatne. 
Hovedutvalg for samferdsel: Solveig Schytz (leder) og Njål Vikdal.  



Varaer:  1. Åse Birgitte Skjærli, 2. Ole Andreas Lilloe-Olsen, 3.Stein Vegar Leidal, 4. 
Torhild Jørgensen 
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse: Camilla Hille.  
Varaer:1. Edvard Værland, 2. Margrete Prahl Reuch, 3. Eirik Bøe 
Hovedutvalg for plan, næring og miljø: Eirik T. Bøe (leder) 
Varaer: 1. Lars Peder Nordbakken, 2. Jonas Vevatne, 3. Tiril Eid Barland 
Koordineringsutvalget: Solveig Schytz 
Trafikksikkerhetsutvalget: Njål Vikdal 
KS fylkesmøte: Solveig Schytz. Vara: Eirik Bøe 
Østlands-samarbeidets fagutvalg samferdsel: Solveig Schytz 
Oslofjordens friluftsråds årsmøte: Eirik Bøe. Vara: Jonas Vevatne 
Oslo og Omland friluftsråds årsmøte: Tord Hustveit. Vara: Camilla Hille 
 
Jernbaneforum Kongsvingerbanen: Solveig Schytz. Vara: Åse Birgitte Skjærli 
Vannområde Øyern, Styringsgruppa: Eirik Bøe. Vara: Åse Birgitte Skjærli 
Varamedlem til forhandlingsutvalget for regionreformen: Solveig Schytz 
 
Skoleutvalgene  
Mailand vgs: Tiril Eid Barland, vara: Boye Bjerkholt 
Hvam vgs: Tord Hustveit, vara: Åse Birgitte Skjærli 
Ås vgs: Solveig Schytz, vara: Tord Hustveit 
Valler vgs: Njål Vikdal, vara: Tiril Eid Barland 
Holmen vgs: Eirik Bøe, vara: Ingvild Tautra Vevatne 
 
Representasjon i andre styrer: 
Medlem av styret for Biogass Oslofjord: Eirik Bøe 
Medlem av styret for Vegfinans Oslofjordtunnellen: Solveig Schytz 
Leder for styret i Follo folkehøgskole: Inge Solli 
Leder for styret i Vaterland Bussterminal: Inger Johanne Bjørnstad 
 
Samarbeidskonstellasjonen i fylkestinget 
Etter valget i 2015 består flertallskonstellasjonen i fylkestinget av V, Krf, Sp, H, og Frp. 
Partiene er forpliktet gjennom samarbeidsavtalen til å legge fram felles budsjett og på 
oppfølging av politiske prioriteringer i samarbeidsavtalen.  
 
Det har vært avholdt fellesmøte med gruppeledere og hovedutvalgsledere i 
flertallskonstellasjonen ukentlig, samt felles gruppemøte for medlemmene i 
flertallskonstellasjonen i forkant av møtene i hovedutvalgene og fylkesutvalget. 10.-12. 
mai 2016 reiste gruppelederne og hovedutvalgslederne i disse partiene på felles 
studietur til Gdansk. Fra Venstre deltok Solveig Schytz og Eirik Bøe. Tema for 
studieturen var yrkesfag og modeller for yrkesretta utdanningsløp. I tillegg var det satt 
av tid til å drøfte viktige felles saker for perioden.  



 
Politiske initiativer/Interpellasjoner og skriftlige spørsmål 
Venstre har levert følgende interpellasjoner og skriftlige spørsmål i fylkestinget og 
hovedutvalgene i 2016:  
 
Juni 
-Interpellasjon i fylkestinget om asylsøkere uten skoleplass fra Tord Hustveit 
-Interpellasjon i fylkestinget om utfasing av bruken av torv fra Eirik Bøe 
 
September 
-Interpellasjon i fylkestinget om muligheter for ringbuss i Gardermobyen fra Njål Vikdal. 
 
Oktober 
-Spørsmål i hovedutvalg for samferdsel om endrede trafikkmønster ved endrede 
bompenger fra Solveig Schytz 
-Spørsmål i hovedutvalg for samferdsel om standard på bussholdeplasser fra Solveig 
Schytz 
-Interpellasjon i fylkestinget om Frogn tannklinikk fra Solveig Schytz 
 
November: 
-Interpellasjon i fylkestinget om parkeringspolitikk i Akershus fylkeskommune fra 
Solveig Schytz 
 
Desember 
-Spørsmål i hovedutvalg for samferdsel om trafikken på Røykenveien fra Njål Vikdal 
-Spørsmål i hovedutvalg for samferdsel om trafikken langs fylkesvei 120 fra Solveig 
Schytz 
 
 
Sentrale saker i 2016 
Her er et utvalg saker som viser noe av det Venstre har oppnådd i fylkestinget i 2016 
gjennom både interpellasjoner og spørsmål, i forhandlinger om budsjett og 
styringssignaler for budsjettet sammen med samarbeidspartiene og i forhandlingene 
om Oslopakke 3. 
 
Overordnede saker 

- Regionreformen. Venstre har vært positive til regionreformen, men har i likhet 
med de andre partiene i Akershus ønsket at Oslo må være en del av en ny 
fremtidig region på Østlandet. Fylkestinget gjorde vedtak med anbefaling til 
stortinget i desember 2016. Den fremforhandlede avtalen mellom Østfold, 
Buskerud og Akershus som også forutsatte at Oslo skal med i ny region fikk da 
støtte fra Venstre, Høyre og Krf, og fikk ikke flertall i fylkestinget. 



 
Samferdsel 

- Oslopakke 3 ble reforhandlet våren 2016. Gjennom denne avtalen er finansiering 
av store samferdselsinvesteringer sikret. De største og viktigste prosjektene er 
Fornebubanen, Baneløsning for nedre Romerike, ny t-banetunnel gjennom Oslo, 
nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen, ny Lysaker kollektivterminal, fornyelse 
av E18 i Vestkorridoren og omlegging av riksvei 4 forbi Rotnes i Nittedal. Avtalen 
slår også fast at bompengene skal øke vesentlig og at det skal innføres 
tidsdifferensiering og miljødifferensiering i bomringen rundt Oslo. Av de mindre 
tiltak som er omtalt i avtalen kan nevnes kollektivfelt på eksisterende E18 
vestover, som Venstre har jobbet for lenge. Det er satt mål i avtalen om 15% 
reduksjon i biltrafikken gjennom bomringen innen 2019. Avtalen sikrer store 
tilskudd fra bompenger til drift av kollektivtrafikk og bygging av sykkelveier. 
Andelen av bompengene som brukes til sykkel- og kollektivtiltak er 71% i 
pakkens levetid i Akershus, 79% i Oslo og Akershus samlet.  

- Fortsatt styrking av kollektivtrafikken. Kollektivtrafikken i Akershus har økt med 
56% fra 2007 til 2016. Også i 2016 og 2017 er det budsjettert med en  årlig vekst 
i kollektivtrafikken. 

- Sammenslåing av Sone 2s og 3s i Ruters sonesystem ble implementert i august 
2016. Dette gir lavere pris og enklere kollektivreiser for både pendlere og lokale 
reiser i Follo. 

- Fokus på lokaltogtrafikken på Østlandet, Østlandsstjerna, som ryggraden i 
kollektivtrafikken i regionen, i bl.a høringsuttalelse til nasjonal transportplan i 
Akershus og i Østlandssamarbeidet. 

- Fortsatt økning i bevilgningene for bygging av gang- og sykkelveier. Det er 
fortsatt en utfordring at framdriften på bygging av gang- og sykkelveier er for lav 
selv om bevilgningene øker.  

- Fortsatt økning i bevilgningene til innfartsparkeringer.  I 2016 ble det bygget ca 
1000 innfartsparkeringer for sykkel og ca 300 innfartsparkeringsplasser for bil. 
To sykkelhotell (i Asker og på Lillestrøm) ble åpnet, og flere er under 
planlegging.  

- I oppfølgingen av regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus 
utarbeides det delregionale mobilitetsanalyser som grunnlag for videre 
oppfølging, med bl.a stort fokus på bussframkommelighet, særlig inn mot de 
store kollektivknutepunktene. 

- Trafikksikkerhetsutvalget har satt særlig fokus på trafikksikkerhet for syklister. 
 
Plan, næring og miljø 

- Regional plan for masseforvaltning er ferdigstilt 
- Arbeid med en rekke regionale planer, bl.a regional plan for handel-, service- og 

senterstruktur, regional plan for klima- og energi. 



- Oppfølging av regional plan for innovasjon i nyskaping sammen med Oslo, og 
fortsatt satsing på innovasjon og næringsutvikling, med spisset innsats mot 
miljøteknologi og kompetansemiljøene på Kjeller, Ås, Fornebu/Lysaker og Ahus. 

- Årlig avsetning på 10 millioner kroner til miljøfond som hovedsakelig skal 
brukes til fortsatt satsing på klima- og miljøtiltak i transportsektoren, bl.a 
ladepunkter/ hurtigladere for elbiler samt satsing på hydrogen i 
transportsektoren. 

- Satsing på biodrivstoff gjennom bl.a deltakelse i biogass Oslofjord og støtte til 
forskning og utvikling innen feltet ved NMBU 

- Vannforvalting ble styrket ved vedtak om budsjett 2017 
- Oppfølging av handlingsplanen for hydrogenstrategien  
- Vedtak om videreføring av hydrogenbussprosjektet 
- Internasjonalt engasjement for å styrke Akershus som den ledende regionen i 

Europa innen innfasing av nullutslippskjøretøy, med satsing på å legge til rette 
for elbiler, hydrogen (buss og biler) og biogass (busser), samt satsing på 
innovasjon og næringsutvikling på dette området. 

- Bidrag til fylkesmannens skogbruksstrategi for Akershus. 
 
Utdanning og kompetanse 

- Fortsatt forsterket satsing på miljøarbeidere og helsesøstre og forsøksordning 
med skolepsykolog i de videregående skolene.  

- Yrkesfagløft: Styrket satsing på yrkesfag for å øke søkningen, 
gjennomføringsgrad og antall elever som søker, får og gjennomfører læretid, bl.a 
gjennom et særskilt yrkesfagløft og styrket oppfølging av lærlinger i bedrift.  

- Mobbeombud: Fra 2017 styrkes elev- og lærlingombudet med en stilling som 
mobbeombud. 

- Økt satsing på voksenopplæring 
 
Kultur, folkehelse og frivillighet  
Utvalget behandler alle årsmeldinger fra det frivillige organisasjonslivet i Akershus 
fylke som mottar tilskudd. Utvalget fordeler også tippemidler. Av store saker som det er 
jobbet med i år er:  

- Ny kulturplan er vedtatt. Kulturbudsjettet er styrket for å oppfylle planen. 
Dette innebærer en tydeligere styring og plan med kulturmidlene, slik at 
de brukes til å nå overordnede utviklingsmål. Visjonen er å ha et 
inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere har lik tilgang 
til kulturuttrykk, og der et viktig mål også er at kunst og kultur skal være 
viktige elementer i en helhetlig by- og tettstedsutviklingen. 

- Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er vedtatt. Dette 
planverktøyet må utvikles videre, men er et godt utgangspunkt for å 
utvikle riktige idrettsanlegg på de rette stedene i regionen. Dette blir 
viktig både for å fremme folkehelsen og nå klimamålene.  



- Styrket bevilgninger til de frivillige organisasjonene 
  
Godtgjørelser 
Fylkeskommunens godtgjørelser til folkevalgte er slått fast i fylkestingets 
godtgjørelsesreglement, som vedtas valgperioden før det trer i kraft. Gjeldende 
reglement ble vedtatt i juni 2015. 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.  

● Gruppeleder som også er medlem av fylkesting, fylkesutvalg og er leder for 
hovedutvalg mottar 80% av fylkesordførers godtgjørelse som fast årlig godtgjørelse. 

● Leder av hovedutvalg mottar 30% av fylkesordførers godtgjørelse som fast årlig 
godtgjørelse.  

● Medlem av fylkesting mottar 3% av fylkesordførers godtgjørelse som fast 
godtgjørelse samt et tillegg  på 0,33% per møte. 

● Medlem av hovedutvalg mottar 3% av fylkesordførers godtgjørelse som fast 
godtgjørelse samt et tillegg på 0,33% per møte. 

 
Det har vært  9 møter i fylkestinget og 8 møter i hvert av hovedutvalgene i 2016.  
Ingen av Venstres folkevalgte i mottar godtgjørelse fra fylkestingsgruppa.  
 
Administrasjon 
Morten skåningsrud var ansatt som fylkessekretær fram til 1.februar 2016. Eidi Ann 
Hansen har vært ansatt som fylkessekretær fra 15.januar 2016, i 60% stilling fram til 
august, deretter i 100% stilling. De har begge arbeidet både for fylkeslaget og 
fylkestingsgruppen. Lønnskostnadene har vært delt mellom fylkeslaget og 
fylkestingsgruppen. 
 
 
Solveig Schytz Eirik T.  Bøe Tord Hustveit 
Gruppeleder Nestleder Medlem av gruppestyret 


