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Innkalling ble godkjent.
Protokoll fra møtet 04.11.15 ble godkjent.
Leder meldte inn 1 sak til eventuelt: innspill til administrasjonen om mulige
forbedringer av saksfremlegg.
o Hovedutvalgets innspill til administrasjonen: korte ned saksfremlegg, få frem
essens og politikk i saken, unngår forkortelser/stammespråk, spisse
innstillingene, legge ved kun høyst nødvendige vedlegg, opprette lenke til øvrige
vedlegg.

Forut for møtet ble det holdt folkevalgtopplæring for hovedutvalgets medlemmer.
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Saker til behandling
79/15 Revidering av regional planstrategi for Akershus 2016-2020
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Arbeidet med regional planstrategi for 2016-2012 igangsettes.
2. Fylkestinget inviteres til et seminar om regionale prioriteringer og planbehov.
3. Arbeidet med regional planstrategi drøftes i regionrådene.
4. Fylkesutvalget tillegges ansvaret for koordineringen av den politiske dialogen internt i
fylkeskommunen.
Utvalgets behandling:
Med referanse til saksfremleggets «Status for arbeidet» der følgende spørsmål stilles: Kanskje
bør en regional plan for kystsonen utarbeides i samarbeid med Østfold?, fremmet representanten
Finn Tellsgård (Krf) forslag om at det må også vurderes å ta med Buskerud i et eventuelt
samarbeid.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Tellsgård (Krf) ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1.
2.
3.
4.

Arbeidet med regional planstrategi for 2016-2012 igangsettes.
Fylkestinget inviteres til et seminar om regionale prioriteringer og planbehov.
Arbeidet med regional planstrategi drøftes i regionrådene.
Fylkesutvalget tillegges ansvaret for koordineringen av den politiske dialogen internt i
fylkeskommunen.

Forslag som følger saken:
Det må også vurderes å ta med Buskerud i et eventuelt samarbeid.

80/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning 2016-2021
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Det vedtas følgende regionale planer for vannforvaltning, med tilhørende tiltaksprogram
og handlingsprogram (jf. pbl §§ 8-4). Planene gjelder for perioden 2016-2021:
 Vannregion Glomma
 Den norske delen av Västerhavet vannregion
 Vannregion Vest-Viken
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2. Staten har gjennom vannforskriften ansvar for å gjennomføre en helhetlig og samordnet
vannforvaltning i Norge. Statlige myndighet bør gi en samordnet framstilling av hvordan
sektorene/departementene vil følge opp planene.
3. Berørte myndigheter må avsette tilstrekkelige ressurser og virkemidler for å gjennomføre
vannforvaltningsplanene. Det forventes at planene brukes som grunnlag for statlig planlegging og
tiltak, budsjetter og enkeltvedtak.
4. Det er behov for betydelig økning av ressurser til overvåking av vannmiljøet, som skissert i St. prp.
75 (2007-2008). Dette er nødvendig for at planene skal oppfylle vannforskriftens krav til
kunnskapsgrunnlag, og for å få et omforent beslutningsgrunnlag.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
1. Det vedtas følgende regionale planer for vannforvaltning, med tilhørende tiltaksprogram
og handlingsprogram (jf. pbl §§ 8-4). Planene gjelder for perioden 2016-2021:
 Vannregion Glomma
 Den norske delen av Västerhavet vannregion
 Vannregion Vest-Viken
2. Staten har gjennom vannforskriften ansvar for å gjennomføre en helhetlig og samordnet
vannforvaltning i Norge. Statlige myndighet bør gi en samordnet framstilling av hvordan
sektorene/departementene vil følge opp planene.
3. Berørte myndigheter må avsette tilstrekkelige ressurser og virkemidler for å gjennomføre
vannforvaltningsplanene. Det forventes at planene brukes som grunnlag for statlig planlegging og
tiltak, budsjetter og enkeltvedtak.
4. Det er behov for betydelig økning av ressurser til overvåking av vannmiljøet, som skissert i St. prp.
75 (2007-2008). Dette er nødvendig for at planene skal oppfylle vannforskriftens krav til
kunnskapsgrunnlag, og for å få et omforent beslutningsgrunnlag.

81/15 Høring av Energi- og klimaplan 2016-2020 for Skedsmo kommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Høringsforslag til energi- og klimaplan 2016-2020 for Skedsmo kommune gir et godt
grunnlag for å nå kommunens klimamål. Den er ambisiøs, favner bredt og vitner om
vilje til systematisk arbeid over tid. Fylkeskommunen vil også vise til at planen er målog handlingsrettet.
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2. Skedsmo kommunes energi- og klimaplan er viktig for Akershus fylke, og gir et godt
grunnlag for samarbeid med fylkeskommunen om det regionale klimaarbeidet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Høringsforslag til energi- og klimaplan 2016-2020 for Skedsmo kommune gir et godt
grunnlag for å nå kommunens klimamål. Den er ambisiøs, favner bredt og vitner om
vilje til systematisk arbeid over tid. Fylkeskommunen vil også vise til at planen er målog handlingsrettet.
2. Skedsmo kommunes energi- og klimaplan er viktig for Akershus fylke, og gir et godt
grunnlag for samarbeid med fylkeskommunen om det regionale klimaarbeidet.

82/15 Erklæring om skifte til fornybar tungtransport
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune slutter seg til oppropet fra ZERO om grønt skifte innenfor
tungtransport.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP, V
og Krf:
Akershus fylkeskommune ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige positive
virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot fossile løsninger.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget fra Melgaard (H).
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til oppropet fra ZERO om grønt skifte innenfor
tungtransport.
2. Akershus fylkeskommune ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige
positive virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot
fossile løsninger.
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83/15 Omlegging til grønn økonomi og mijøvennlige løsninger
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkeskommunen skal være en aktiv aktør for omlegging til grønn teknologi og
miljøvennlige løsninger.
2. Det bes om at det legges frem en egen sak i løpet av våren 2016 som ser ulike
politikkområder på feltet mer i sammenheng.
3. For øvrig tas fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag i 3 punkter på
vegne av Ap, MDG og SV:
1. Det skal i denne saken også sees på hvordan AFK i større grad kan være en
foregangsaktør når det gjelder miljø- og klimavennlig bygging og planlegging.
2. Å være en pådriver innen grønn tettstedsutvikling og områdeplaner er en del av dette,
gjennom blant annet større bruk av planleggingsverktøy som Breeam og blågrønn faktor
og lignende.
3. Det forutsettes at dette også sees i sammenheng med mål om jordvern, bevaring av
naturmangfold og nasjonale og regionale klimamål.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkeskommunen eier i dag i underkant av 100 kjøretøy. Det legges opp en plan for å fase inn
utelukkende nullutslippskjøretøy innen 2020.
Votering:
 Leder foreslo at Solums (MDG) tilleggsforslag skal følge saken i videre behandling og
fikk hovedutvalgets tilslutning til det.
 Skaars (SV) forslag fikk to stemmer (MDG, SV) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
1. Fylkeskommunen skal være en aktiv aktør for omlegging til grønn teknologi og
miljøvennlige løsninger.
2. Det bes om at det legges frem en egen sak i løpet av våren 2016 som ser ulike
politikkområder på feltet mer i sammenheng.
3. For øvrig tas fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Fellesforslag fra Ap, MDG og SV som følger saken videre:
1. Det skal i denne saken også sees på hvordan AFK i større grad kan være en
foregangsaktør når det gjelder miljø- og klimavennlig bygging og planlegging.
2. Å være en pådriver innen grønn tettstedsutvikling og områdeplaner er en del av dette,
gjennom blant annet større bruk av planleggingsverktøy som Breeam og blågrønn faktor
og lignende.
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3. Det forutsettes at dette også sees i sammenheng med mål om jordvern, bevaring av
naturmangfold og nasjonale og regionale klimamål.

84/15 Forprosjekt for passasjerferge uten utslipp
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 250 000 kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen» for
demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens
punkt 1, på vegne av flertallet:
Fylkesutvalget bevilger inntil 1.000.000 kroner […]
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
flertallet:
nytt pkt. 4 Utvalget anbefaler at fylkesutvalget vurderer bevilgningens ytterligere størrelse over
fondsmidler for å sikre bruk av sjøen som kollektivfelt med flere fergetraseer.
Votering:
 Solums (MDG) forslag til endret pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2-3 ble enstemmig vedtatt.
 Fossums (FrP) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkesutvalget bevilger inntil 1.000.000 kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen»
for demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i indre Oslofjord, under forutsetning av at
prosjektet utreder elektrisk båtdrift også med bruk av hydrogenbasert brenselcelle.
2. Videre forutsettes at deltakende fylkeskommuner har en ledende rolle i forprosjektet.
3. Bevilgningen dekkes inn fra miljøfondet, ansvar 715114.
4. Utvalget anbefaler at fylkesutvalget vurderer bevilgningens ytterligere størrelse over
fondsmidler for å sikre bruk av sjøen som kollektivfelt med flere fergetraseer.
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85/15 Regionale forskningsfond Hovedstaden. Bestillingsbrev for perioden 2016-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til at Akershus fylkeskommune påtar seg oppgaven som
vertsfylke for sekretariatet til det regionale forskningsfondet for Oslo og Akershus fram
til og med 2019.
2. Fylkestinget slutter seg til forslaget til avtale mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune (som vertsfylkeskommune) om vertsfylkeskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd for forvaltning av regionalt Forskningsfond i fondsregion
hovedstaden
3. Fylkestinget slutter seg til forslaget til bestillingsbrev til fondsstyret 2016-2019 for det
regionale forskningsfondet i Oslo og Akershus.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
1. Fylkestinget slutter seg til at Akershus fylkeskommune påtar seg oppgaven som vertsfylke
for sekretariatet til det regionale forskningsfondet for Oslo og Akershus fram til og med
2019.
2. Fylkestinget slutter seg til forslaget til avtale mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune (som vertsfylkeskommune) om vertsfylkeskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd for forvaltning av regionalt Forskningsfond i fondsregion hovedstaden
3. Fylkestinget slutter seg til forslaget til bestillingsbrev til fondsstyret 2016-2019 for det
regionale forskningsfondet i Oslo og Akershus.

86/15 Valgkomiteen forslag til styre for regionalt forskningsfond hovedstaden Oslo og
Akershus 2016-2019.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget stiller seg bak valgkomiteens innstilling (som det gjøres oppmerksom på først blir
klar 23. nov 2015)til nytt styre for Regionalt forskningsfond hovedstaden. Som medlemmer og
varamedlemmer av styret velges:
Leder:
Ingvild Myhre (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune.
Nestleder:
Rolf Jarle Aaberg, foreslått av Norges Forskningsråd
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Styremedlemmer:
Sveinung Skule (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Marius Øgaard (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Kari Kværner (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune
Eva Dugstad, foreslått av Norges Forskningsråd
Varamedlemmer:
Foreslått av Akershus fylkeskommune:
1. Trine Wickstrøm (bosted Akershus)
2. Birger Svihus (bosted Akershus)
Foreslått av Oslokommune:
1. Heidi Austlid (bosted Oslo)
2. Emilie Lasson (bosted Oslo)
Foreslått av Norges Forskningsråd:
1. Jo Døhl
2. Maaike M. Visser Taklo
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
Fylkestinget stiller seg bak valgkomiteens innstilling (som det gjøres oppmerksom på først blir
klar 23. nov 2015)til nytt styre for Regionalt forskningsfond hovedstaden. Som medlemmer og
varamedlemmer av styret velges:
Leder:
Ingvild Myhre (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune.
Nestleder:
Rolf Jarle Aaberg, foreslått av Norges Forskningsråd
Styremedlemmer:
Sveinung Skule (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Marius Øgaard (bosted Akershus), foreslått av Akershus fylkeskommune
Kari Kværner (bosted Oslo), foreslått av Oslo kommune
Eva Dugstad, foreslått av Norges Forskningsråd
Varamedlemmer:
Foreslått av Akershus fylkeskommune:
1. Trine Wickstrøm (bosted Akershus)
2. Birger Svihus (bosted Akershus)
Foreslått av Oslokommune:
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1. Heidi Austlid (bosted Oslo)
2. Emilie Lasson (bosted Oslo)
Foreslått av Norges Forskningsråd:
1. Jo Døhl
2. Maaike M. Visser Taklo

87/15 Søknad om tilskudd til et 3 årig reiselivsprosjekt "VisitOsloRegion"
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger inntil kr 275 000 til Akershus
Reiselivsråd årlig for 2016, 2017 og 2018 som delfinansiering til prosjektet «Visit
Osloregionen».
2. Bevilgningen forutsetter deltakelse fra minimum 3 andre reiselivsregioner på Østlandet
og at hoveddelen av midlene benyttes til internasjonale markedskampanjer for å tiltrekke
flere utenlandske turister til Østlandet og Akershus.
3. Midlene belastes ansvar 313313 Innsatsmidler reiseliv
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger inntil kr 275 000 til Akershus
Reiselivsråd årlig for 2016, 2017 og 2018 som delfinansiering til prosjektet «Visit
Osloregionen».
2. Bevilgningen forutsetter deltakelse fra minimum 3 andre reiselivsregioner på Østlandet
og at hoveddelen av midlene benyttes til internasjonale markedskampanjer for å tiltrekke
flere utenlandske turister til Østlandet og Akershus.
3. Midlene belastes ansvar 313313 Innsatsmidler reiseliv

88/15 Innspill til fagstrategi for divisjon Mat i Nofima
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø har følgende innspill til fagstrategien for Nofimas
Matdivisjon 2016-2020:
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1. Akershus fylkeskommune stiller seg positiv til at divisjon Mat i Nofima skal utarbeide en
fagstrategi. Det er også positivt at instituttet skal prioritere innovasjonsrettet arbeid innenfor
matnæringen, som er en viktig del av bioøkonomien.
2. Nofima vil være en sentral aktør for utviklingen av Ås-miljøet ved å bidra til
samarbeid med de andre kunnskapsaktørene, næringslivet og offentlige aktører og
organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt med bioøkonomien som felles
satsingsområde.
3. For Akershus fylkeskommune som regional utviklingsaktør vil det være viktig at divisjon
Mat i Nofima har en offensiv strategi innenfor innovasjon og nyskaping. Det vil si et tett
samarbeid med ovennevnte aktører om blant annet:
a. Deltakelse i Innovasjonssenter Campus Ås.
b. Samarbeide tett med NMBU TTO om å utvikle ideer som har et kommersielt
potensial frem til selskapsetablering.
c. Benytte Vitenparken som en felles møteplass for forskningsformidling.
d. Etablere et tett samarbeid med Inkubator Ås AS, herunder vurdere eierandeler i
selskapet.
e. Bidra til å etablere og/eller delta i klynger/klyngeprogram i samarbeid med
næringslivet, offentlig virkemiddelapparat og NMBU/universitets- og
høgskolesektoren.
f. Deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer.
4. Det vil være viktig å synliggjøre instituttets innovasjons- og verdiskapingsbidrag
innenfor bioøkonomien regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder utarbeidelse av
en omforent kommunikasjonsplan med de andre aktørene på Campus Ås.
5. Forøvrig slutter hovedutvalget seg til administrasjonens høringsinnspill.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø har følgende innspill til fagstrategien for Nofimas
Matdivisjon 2016-2020:
1. Akershus fylkeskommune stiller seg positiv til at divisjon Mat i Nofima skal utarbeide en
fagstrategi. Det er også positivt at instituttet skal prioritere innovasjonsrettet arbeid innenfor
matnæringen, som er en viktig del av bioøkonomien.
2. Nofima vil være en sentral aktør for utviklingen av Ås-miljøet ved å bidra til
samarbeid med de andre kunnskapsaktørene, næringslivet og offentlige aktører og
organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt med bioøkonomien som felles
satsingsområde.
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3. For Akershus fylkeskommune som regional utviklingsaktør vil det være viktig at divisjon Mat
i Nofima har en offensiv strategi innenfor innovasjon og nyskaping. Det vil si et tett
samarbeid med ovennevnte aktører om blant annet:
a. Deltakelse i Innovasjonssenter Campus Ås.
b. Samarbeide tett med NMBU TTO om å utvikle ideer som har et kommersielt potensial
frem til selskapsetablering.
c. Benytte Vitenparken som en felles møteplass for forskningsformidling.
d. Etablere et tett samarbeid med Inkubator Ås AS, herunder vurdere eierandeler i
selskapet.
e. Bidra til å etablere og/eller delta i klynger/klyngeprogram i samarbeid med
næringslivet, offentlig virkemiddelapparat og NMBU/universitets- og
høgskolesektoren.
f. Deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer.
4. Det vil være viktig å synliggjøre instituttets innovasjons- og verdiskapingsbidrag
innenfor bioøkonomien regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder utarbeidelse av
en omforent kommunikasjonsplan med de andre aktørene på Campus Ås.
5. Forøvrig slutter hovedutvalget seg til administrasjonens høringsinnspill.

89/15 Oppnevning av representanter fra fylkestinget og yrkesopplæringsnemnda til
deltakelse i arbeidsgruppe for planlegging av konferanse for styrket samarbeid skolenæringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter,
herunder leder, som skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av
konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren.
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo at leder Eirik Bøe (V) og 1 representant fra
opposisjonen deltar i arbeidsgruppen for planlegging av konferanse for styrket samarbeid skolenæringsliv-universitet og høyskolesektoren.
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Representanten Torunn Skottevik (Ap) foreslo Tone Merete Hansen (Ap) som opposisjonens
representant til å delta i arbeidsgruppen.
Representantene legges til pkt. 2 i fylkesrådmannens innstilling.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med forslagene fra Melgaard (H) og
Skottevik (Ap).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter,
herunder leder, som skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av
konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren.
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren. Som representanter
fra hovedutvalget for plan, næring og miljø møter Eirik Bøe (V) og Tone Merete Hansen
(Ap).
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.

90/15 Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar heftet til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkestinget tar heftet til orientering.

91/15 Akershusstatistikk 3/2015 - Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 02.12.2015
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Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkestinget tar saken til orientering.

15

