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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
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
FRP
V
SP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Torunn Skottevik
Amund Kjernli

Representerer
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Amund Kjernli
Medlem

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Øyvind Michelsen
Thomas Tvedt
Kristin Felde
John Arve Eide
Marianne Brynildsen
Per Kierulf
Christian Hintze-Holm
Geir Atle Mjeldheim
Knut Thiblin
Jan Ivar Bøe
Kristin Ødegård
Ole Kjendlie
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesdirektør, samferdsel
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Kommunikasjonsdirektør
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesadvokat
Økonomisjef
Pressesjef
HR-direktør
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

6/17

Ullensaker kommune - Næringsbygg, E6 krysset Kløfta - Uttalelse til vedtak fattet
i HOP

7/17

Nannestad kommune - Næringsområde N6 Granvoll, Moreppen - Uttalelse til
offentlig ettersyn

8/17

Nesodden kommuneplan 2016-2028 - kommunal planstrategi og forslag til
planprogram

9/17

Oppegård kommune - Områdereguleringsplan - Kolbotn sentrum

10/17

Asker kommune - områderegulering for Vestre Billingstad - uttalelse til offentlig
ettersyn

11/17

Oppfølging av hydrogenstrategien i kollektivtrafikken

12/17

Oppstart av arbeid med Regional plan for kompetanse

13/17

Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2017

14/17

Internasjonalt arbeid høsten 2016

3

15/17

Fet tannklinikk – avvikling ved utløp av leiekontrakt

16/17

Høringsuttalelse - Forslag om endring i reglene om håndhevelse av regelverket om
offentlige anskaffelser

17/17

Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

18/17

Oversendte forslag fra fylkestinget 19.12.16

19/17

Riksantikvarens prioriteringsbrev for kulturminneforvaltningen 2017

20/17

Rapport fra studietur i København 28-30.sept 2016 - Hovedutvalg for plan, miljø
og næring

21/17

Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017

22/17

Nybygg for Akershus Kunstsenter - forprosjekt, organisering og finansiering

23/17

Oppfølging av FT-vedtak 92/15 - orientering om fordeling av 1 million kroner for å
fremme folkehelse gjennom fysisk aktivitet

24/17

Vurdering av effekten på å forskyve skoledagen i den videregående skole til fordel
for kollektivtransport og fremkommelighet

25/17

Fossilfrie byggeplasser i prosjekter AFK Eiendom FKF skal gjennomføre

26/17

Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 20172023. Forslag til avtale

27/17

Plan- og gjennomføringsstrategi for ny metrotunnel og jernbanetunneler gjennom
Oslo sentrum - høring

28/17

Stiftelsen MiA - Museene i Akershus - tildelingsbrev 2017

29/17

Linje B22 - Sommerbåt (helgerute) til Vollen og Drøbak. Videreføring av tilbudet

30/17

E16 Nybakk-Herbergåsen-Slomarka (Fase 3 )- Økning av garanti til planlegging

31/17

Sak unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 13
Orienteringsnotater

3/17

Friluftsliv i by og tettstedsutvikling - informasjon om seminar 2. mars 2017

Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra møtet 23.01.17 ble godkjent.
Innledningsvis i møtet ble det gitt to orienteringer:
 Fred Olav Sørensen fra UD presenterer departementets rapport om det internasjonale
arbeidet i fylkeskommuner og roller for det nye regionale nivået
 Martin Kirkengen fra Institutt for Energiteknikk orienterer om fordeler og ulemper ved
ulike typer drivstoff – EL, hydrogen, bio
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Politiske saker
6/17 Ullensaker kommune - Næringsbygg, E6 krysset Kløfta - Uttalelse til vedtak fattet i
HOP
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget påklager Ullensaker kommunes vedtak i Hovedutvalg for overordnet planlegging
den 15.11.16, sak 223/16.
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FRP) fremmet alternativt forslag:
Fylkesutvalget støtter Ullensaker kommunes vedtak i Hovedutvalg for overordnet planlegging
den 15.11.16, sak 223/16
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Limi (FRP) ble
fylkesrådmannens forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FRP og 2H).
Vedtak:
Fylkesutvalget påklager Ullensaker kommunes vedtak i Hovedutvalg for overordnet planlegging
den 15.11.16, sak 223/16.

7/17 Nannestad kommune - Næringsområde N6 Granvoll, Moreppen - Uttalelse til
offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nannestad kommunes forslag til detaljregulering for
næringsområde N6 Granvoll. Tiltaket innebærer tilrettelegging for hotell- og kontorvirksomhet i
et område som er i strid med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.
Fylkesrådmannen gis anledning til å trekke innsigelsen administrativt, dersom formålene hotell
og kontorbygg tas ut av planen.
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FRP) fremmet alternativt forslag:
Næringsområdet N6 Granvoll bygges ut i tråd med vedtak i Nannestad. Dette er en kommune
med stort potensiale, og svakere kollektiv infrastruktur. Man kan derfor ikke bruke ATP’en som
argument for å fremme innsigelse.
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Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Limi (FRP) ble
fylkesrådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nannestad kommunes forslag til detaljregulering for
næringsområde N6 Granvoll. Tiltaket innebærer tilrettelegging for hotell- og kontorvirksomhet i
et område som er i strid med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.
Fylkesrådmannen gis anledning til å trekke innsigelsen administrativt, dersom formålene hotell
og kontorbygg tas ut av planen.

8/17 Nesodden kommuneplan 2016-2028 - kommunal planstrategi og forslag til
planprogram
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Nesodden kommune legger opp til en god planstrategi, og er
positiv til at kommunen har slått sammen arbeidet med planstrategien og utarbeidelse av
planprogram for kommuneplanen.
2. Kommunen skal utarbeide dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen fram til
2030. Fylkesutvalget mener Nesodden kommune må legge opp til en vekst i tråd med
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP), som legger opp til at
80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skal komme i det prioriterte tettstedet
Nesoddtangen.
Fylkesutvalget anbefaler at det fastsettes rekkefølgebestemmelser som sikrer at det
bygges «innenfra og ut», og at de mest sentrale områdene kommer først.
3. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen vil arbeide med å lage langsiktig grønn grense
og se på alternativer for avgrensning av tettstedet Tangen. Innenfor grensen vektlegges
utbyggingshensyn sterkere enn vern av landbrukshensyn og grønnstruktur, forutsatt at
potensialet for fortetting og transformasjon er utnyttet.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmer tilleggsforslag til punkt 2, etter første avsnitt:
Fylkesutvalget vil samtidig signalisere at det er behov for å se på strukturen i Nesodden
kommune på nytt, med tanke på forholdet mellom Fagerstrand og Tangen, og vil komme tilbake
til dette i rulleringen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag punkt 2 fram til parentesen RP-ATP ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag etter parentesen RP-ATP fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag punkt 2 annet avsnitt ble vedtatt med 12 mot 1 stemme
(MDG).
Fylkesrådmannens forslag punkt 3 setning 1 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag punkt 3 setning 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (MDG).

Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Nesodden kommune legger opp til en god planstrategi, og er
positiv til at kommunen har slått sammen arbeidet med planstrategien og utarbeidelse av
planprogram for kommuneplanen.
2. Kommunen skal utarbeide dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen fram til 2030.
Fylkesutvalget mener Nesodden kommune må legge opp til en vekst i tråd med Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP). Fylkesutvalget vil samtidig
signalisere at det er behov for å se på strukturen i Nesodden kommune på nytt, med
tanke på forholdet mellom Fagerstrand og Tangen, og vil komme tilbake til dette i
rulleringen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Fylkesutvalget anbefaler at det fastsettes rekkefølgebestemmelser som sikrer at det
bygges «innenfra og ut», og at de mest sentrale områdene kommer først.
3. Fylkesutvalget er positiv til at kommunen vil arbeide med å lage langsiktig grønn grense
og se på alternativer for avgrensning av tettstedet Tangen. Innenfor grensen vektlegges
utbyggingshensyn sterkere enn vern av landbrukshensyn og grønnstruktur, forutsatt at
potensialet for fortetting og transformasjon er utnyttet.

9/17 Oppegård kommune - Områdereguleringsplan - Kolbotn sentrum
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til forslaget til områdereguleringsplan for
Kolbotn, som er i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus.
2. Når det gjelder Sentrumsbygget mener fylkesutvalget at mulighetene for gjenbruk av
bygningen, eller deler av bygningsmassen, og eventuell transformasjon av
Sentrumsbygget bør utredes nærmere, med sikte på mulig bevaring og integrering i
tettstedsutviklingen.
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3. Fylkesutvalget er positiv til den konstruktive dialogen mellom kommunen og Statens
vegvesen, som har resultert i omforente trafikkløsninger og som imøtekommer
innsigelsen knyttet til samferdsel – utforming av fylkesveinettet. Fylkesutvalget frafaller
den administrative innsigelsen fremmet i brev datert 10.01.2017, forutsatt at endringene
følges opp i kommunestyrets endelige vedtak av områdeplanen.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til forslaget til områdereguleringsplan for
Kolbotn, som er i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus.
2. Fylkesutvalget er positiv til den konstruktive dialogen mellom kommunen og Statens
vegvesen, som har resultert i omforente trafikkløsninger og som imøtekommer
innsigelsen knyttet til samferdsel – utforming av fylkesveinettet. Fylkesutvalget frafaller
den administrative innsigelsen fremmet i brev datert 10.01.2017, forutsatt at endringene
følges opp i kommunestyrets endelige vedtak av områdeplanen.

10/17 Asker kommune - områderegulering for Vestre Billingstad - uttalelse til offentlig
ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Asker kommune har gjennomført en grundig og godt planarbeid
for en stor boligutvikling på Vestre Billingstad, og er særlig positiv til planens grep for å
stimulere til grønn mobilitet i området.
2. Ut fra en vurdering av at gode reisevaner må etableres tidlig, mener fylkesutvalget at nye
løsninger for gange, sykkel og buss, slik planen legger opp til, bør være på plass tidligere
i utbyggingsprosessen enn når bolig nr. 200 tas i bruk.
Ut fra vektlegging av trafikksikkerhetshensyn bør det anlegges busslommer, fremfor
kantsteinstopp, langs Billingstadsletta.
3. Fylkesutvalget mener kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i eksisterende

bebyggelse burde vært bedre utredet i planarbeidet, som grunnlag for vurdering av om
noe av bygningsmassen bør bevares.
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Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer tilleggsforslag på vegne av MDG, AP og
SV:
Det anbefales at planen justeres slik at bebyggelsen på felt A, som består av dyrkbar mark,
justeres slik at mindre deler bygges ned. Området kan allikevel være en del av planområdet og
brukes som en del av det grønne områder planen legger opp til.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 6 stemmer (Ap, SV, MDG og SP) og
falt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Asker kommune har gjennomført en grundig og godt planarbeid
for en stor boligutvikling på Vestre Billingstad, og er særlig positiv til planens grep for å
stimulere til grønn mobilitet i området.
2. Ut fra en vurdering av at gode reisevaner må etableres tidlig, mener fylkesutvalget at
nye løsninger for gange, sykkel og buss, slik planen legger opp til, bør være på plass
tidligere i utbyggingsprosessen enn når bolig nr. 200 tas i bruk.
Ut fra vektlegging av trafikksikkerhetshensyn bør det anlegges busslommer, fremfor
kantsteinstopp, langs Billingstadsletta.
3. Fylkesutvalget mener kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i eksisterende

bebyggelse burde vært bedre utredet i planarbeidet, som grunnlag for vurdering av om
noe av bygningsmassen bør bevares.

11/17 Oppfølging av hydrogenstrategien i kollektivtrafikken
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune viser til evalueringen av CHIC-prosjektet og ser det som
viktig at finansieringsmulighetene gjennom EUs program for bruk av
brenselcelleteknologi i transportsektoren blir vurdert utnyttet ved en gradvis økning av
busser med brenselcelle i kollektivtrafikken.
2. Ruter bes derfor ta en aktiv rolle i forhold til årets utlysning innenfor programmet FCH
JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking), slik at ikke mulighetene for deltakelse
avskjæres.
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3. Ruter er i brev fra fylkeskommunen, datert 25.10.16, bedt om å avklare sin framtidige
satsing på hydrogenbusser, med frist 1. mars 2017. Det forutsettes at denne redegjørelsen
også vil avklare hvordan Ruter vil forholde seg til årets utlysning i EUs program for
hydrogenbusser.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune viser til evalueringen av CHIC-prosjektet og ser det som viktig
at finansieringsmulighetene gjennom EUs program for bruk av brenselcelleteknologi i
transportsektoren blir vurdert utnyttet ved en gradvis økning av busser med brenselcelle
i kollektivtrafikken.
2. Ruter bes derfor ta en aktiv rolle i forhold til årets utlysning innenfor programmet FCH
JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking), slik at ikke mulighetene for deltakelse
avskjæres.
3. Ruter er i brev fra fylkeskommunen, datert 25.10.16, bedt om å avklare sin framtidige
satsing på hydrogenbusser, med frist 1. mars 2017. Det forutsettes at denne redegjørelsen også vil avklare hvordan Ruter vil forholde seg til årets utlysning i EUs
program for hydrogenbusser.

12/17 Oppstart av arbeid med Regional plan for kompetanse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget vedtar rammene for arbeidet med Regional plan for kompetanse som beskrevet i
saken.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptar eget forslag fremmet i hovedutvalg for
plan, næring og miljø:
En ny regional plan for kompetanse må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en
satsning som fremmer det grønne skiftet i Akershus. Planen må også bidra til at vi får den
kompetansen vi trenger for å opprettholde og videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som
blant annet ivaretar nødvendige klima- og miljøhensyn
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Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer (AP, SV og MDG) og falt.
Vedtak:
Fylkesutvalget vedtar rammene for arbeidet med Regional plan for kompetanse som beskrevet i
saken.

13/17 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2017 i prioritert
rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien.
2. Økning i satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme kravene
for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse driften til klimaendringer og å
oppnå målene om økt produksjon, ta inn i ordningen ikke tidligere grøftet, og
nydyrkingsarealer, slik at også disse blir tilskudds-berettiget.
3. Sikre dagens miljøvirkemidler og øke satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre
jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse
driften til klimaendringer og å oppnå målene om økt produksjon.
4. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler, slik at tilskuddsordningene vil kunne sikre
støtte til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende
vannforvaltningsplan for Glomma vannregion.
5. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
6. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsvirkemidlene bør gå til
Akershus.
7. Fremtidig produksjonsøkning av husdyr må komme i kornområdene. Det gir mindre
frakt av fôr og kjøtt, og husdyrgjødsla trengs for å opprettholde produktiviteten i jorda.
8. Akershus fylkeskommune oppfordrer partene til å holde fast ved eller styrke de politiske
målene for økologisk produksjon og forbruk, for å sikre en trygg og forutsigbar utvikling
av økologisk produksjon og marked i Norge.
9. Bioøkonomi-meldingen må følges opp gjennom jordbruksforhandlingene.
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (SP) foreslår å endre ordlyden i punkt 7 til:
Fremtidig produksjonsøkning av kraftforkrevende husdyr må komme i kornområdene. Det gir
mindre frakt av fôr og kjøtt, og husdyrgjødsla trengs for å opprettholde produktiviteten i jorda.
Votering:
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Hovedutvalgets innstilling punkt 1, 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
Hovedutvalgets innstilling punkt 7 med endringen fremmet av Vollset (SP) ble vedtatt
med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
Hovedutvalgets innstilling punkt 8 ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (Frp, 1Ap og 1H).
Hovedutvalgets innstilling punkt 9 ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (MDG og SP).

Vedtak:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2017 i prioritert
rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien.
2. Økning i satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme kravene
for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse driften til klimaendringer og å
oppnå målene om økt produksjon, ta inn i ordningen ikke tidligere grøftet, og
nydyrkingsarealer, slik at også disse blir tilskudds-berettiget.
3. Sikre dagens miljøvirkemidler og øke satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre
jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse
driften til klimaendringer og å oppnå målene om økt produksjon.
4. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler, slik at tilskuddsordningene vil kunne sikre støtte
til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende vannforvaltningsplan
for Glomma vannregion.
5. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
6. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsvirkemidlene bør gå til
Akershus.
7. Fremtidig produksjonsøkning av kraftforkrevende husdyr må komme i kornområdene.
Det gir mindre frakt av fôr og kjøtt, og husdyrgjødsla trengs for å opprettholde
produktiviteten i jorda.
8. Akershus fylkeskommune oppfordrer partene til å holde fast ved eller styrke de politiske
målene for økologisk produksjon og forbruk, for å sikre en trygg og forutsigbar utvikling
av økologisk produksjon og marked i Norge.
9. Bioøkonomi-meldingen må følges opp gjennom jordbruksforhandlingene.

14/17 Internasjonalt arbeid høsten 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget tar saken til orientering.

15/17 Fet tannklinikk – avvikling ved utløp av leiekontrakt
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Dersom ikke annet følger av inngåtte avtaler, gjøres det ingen endringer i tannklinikk-strukturen
før det er endelig avklart med kommunereformen om hvor tannhelsetjenesten organiseres.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet tilleggsforslag:
Husleieavtalen forlenges med 2 år.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling med tillegget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dersom ikke annet følger av inngåtte avtaler, gjøres det ingen endringer i tannklinikkstrukturen før det er endelig avklart med kommunereformen om hvor tannhelsetjenesten
organiseres. Husleieavtalen forlenges med 2 år.

16/17 Høringsuttalelse - Forslag om endring i reglene om håndhevelse av regelverket om
offentlige anskaffelser
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune sender høringsuttalelse med innhold slik det framgår av saken.
Utvalgets behandling:
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Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptar eget alternative forslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø på vegne av AP, SV og MDG:
Akershus fylkeskommune (AFK) ser det som viktig at miljø vurderes som del av
anskaffelsesprosesser, og stiller oss positive til at regjeringen fremmer dette. Vi støtter derfor
forslag til bestemmelse for å minimere miljøbelastning ved anskaffelser.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Solum (MDG)
ble fylkesrådmannens forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
Vedtak:
Akershus fylkeskommune sender høringsuttalelse med innhold slik det framgår av saken.

17/17 Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune anbefaler at organiseringen av spesialisthelsetjenesten ses i
sammenheng med organisering av regionene etter regionreformen.
2. Det bør utredes en modell for styring av helseforetakene som ivaretar regional kunnskap
og legger til rette for en bedre mulighet for folkevalgte på regionalt nivå til å påvirke
overordnede beslutninger knyttet lokalisering av helsetjenester og arbeidsplasser.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 fram t.o.m. ordet «folkevalgte» ble enstemmig
vedtatt.
 Ordene «på regionalt nivå» i punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP)
 Resten av punkt 2 etter «regionalt nivå» ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune anbefaler at organiseringen av spesialisthelsetjenesten ses i
sammenheng med organisering av regionene etter regionreformen.
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2. Det bør utredes en modell for styring av helseforetakene som ivaretar regional kunnskap
og legger til rette for en bedre mulighet for folkevalgte på regionalt nivå til å påvirke
overordnede beslutninger knyttet lokalisering av helsetjenester og arbeidsplasser.

18/17 Oversendte forslag fra fylkestinget 19.12.16
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Oversendt forslag om utbygging av Skedsmo videregående skole. Sak om
relokalisering/samlokalisering av flylinjen ved Skedsmo vgs. legges fram i løpet av 2018.
2. Oversendt forslag for å gjøre studieforberedende mer målrettet følges opp med sak som
belyser hvordan elevene på studieforberedende gjennom relevans i opplæringen kan bli best
mulig forberedt til videre studier på høyskoler og universitet. Fylkesrådmannen tar sikte på
å legge frem saken i august 2017.
3. Det legges fram et politisk notat om eksisterende omfang og behov for kartlegging av

biologisk mangfold i Akershus-kommunene i 2017.
4.

Oversendt forslag om miljøkrav ved tildeling av spillemidler til kunstgressbaner følges opp
gjennom Interreg-prosjektet Ren kystlinje som i 2017 utarbeider miljøkrav for
fylkeskommunene. Det fremmes sak høsten 2017 for å be Regjeringen innføre disse
miljøhensynene som krav ved tildeling av spillemidler.

5. Oversendt forslag vedr. opprinnelsesgaranti ved kjøp av strøm følges opp med sak i FT
våren 2017.
6. Oversendt forslag vedr. taxinæringen og klimagassutslipp følges opp i sak som legges fram

høsten 2017.
Oversendte forslag i sak 119/16 Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020
7. Oversendt forslag om utredning av veilederservice i samarbeid med Ruter følges opp i sak
som fremmes våren 2017.
8. Oversendelsesforslaget om prinsipper for gang- og sykkelveinettet følges opp med sak
våren 2017.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Oversendt forslag om utbygging av Skedsmo videregående skole. Sak om
relokalisering/samlokalisering av flylinjen ved Skedsmo vgs. legges fram i løpet av 2018.
2. Oversendt forslag for å gjøre studieforberedende mer målrettet følges opp med sak som
belyser hvordan elevene på studieforberedende gjennom relevans i opplæringen kan bli best
mulig forberedt til videre studier på høyskoler og universitet. Fylkesrådmannen tar sikte på
å legge frem saken i august 2017.
3. Det legges fram et politisk notat om eksisterende omfang og behov for kartlegging av

biologisk mangfold i Akershus-kommunene i 2017.
4.

Oversendt forslag om miljøkrav ved tildeling av spillemidler til kunstgressbaner følges opp
gjennom Interreg-prosjektet Ren kystlinje som i 2017 utarbeider miljøkrav for
fylkeskommunene. Det fremmes sak høsten 2017 for å be Regjeringen innføre disse
miljøhensynene som krav ved tildeling av spillemidler.

5. Oversendt forslag vedr. opprinnelsesgaranti ved kjøp av strøm følges opp med sak i FT
våren 2017.
6. Oversendt forslag vedr. taxinæringen og klimagassutslipp følges opp i sak som legges fram

høsten 2017.
Oversendte forslag i sak 119/16 Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020
7. Oversendt forslag om utredning av veilederservice i samarbeid med Ruter følges opp i sak
som fremmes våren 2017.
8. Oversendelsesforslaget om prinsipper for gang- og sykkelveinettet følges opp med sak våren
2017.

19/17 Riksantikvarens prioriteringsbrev for kulturminneforvaltningen 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
1. Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2017 tas til orientering.
Prioriteringene samsvarer godt med Akershus fylkeskommunes egne planer og
prioriteringer. Fylkeskommunen imøteser et fortsatt godt samarbeid med Riksantikvaren
om temaene som tas opp i brevet.
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2. Akershus fylkeskommune stiller seg bak de nasjonale 2020-målene, men understreker
igjen at de er urealistiske så lenge de ikke følges av en tilstrekkelig økonomisk satsing.
3. Akershus fylkeskommune slutter seg til målsettingen om å overføre oppgaver og
funksjoner fra Riksantikvaren til regionalt folkevalgt nivå, men mener dette ikke skal
være avhengig av at fylkeskommunen på forhånd har omfordelt ressurser til dette. Det
må være en felles oppgave for regionalt og statlig nivå å avklare hvilken kompetanse- og
kapasitetsoppbygging som vil kreves for å håndtere de nye oppgavene, og hvilken
ressursoverføring som må legges til grunn.
4. Akershus fylkeskommune imøteser en forespørsel fra Riksantikvaren om å møte
fylkeskommunens politiske og administrative ledelse.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2017 tas til orientering.
Prioriteringene samsvarer godt med Akershus fylkeskommunes egne planer og
prioriteringer. Fylkeskommunen imøteser et fortsatt godt samarbeid med Riksantikvaren
om temaene som tas opp i brevet.
2. Akershus fylkeskommune stiller seg bak de nasjonale 2020-målene, men understreker
igjen at de er urealistiske så lenge de ikke følges av en tilstrekkelig økonomisk satsing.
3. Akershus fylkeskommune slutter seg til målsettingen om å overføre oppgaver og
funksjoner fra Riksantikvaren til regionalt folkevalgt nivå, men mener dette ikke skal
være avhengig av at fylkeskommunen på forhånd har omfordelt ressurser til dette. Det
må være en felles oppgave for regionalt og statlig nivå å avklare hvilken kompetanse- og
kapasitetsoppbygging som vil kreves for å håndtere de nye oppgavene, og hvilken
ressursoverføring som må legges til grunn.
4. Akershus fylkeskommune imøteser en forespørsel fra Riksantikvaren om å møte
fylkeskommunens politiske og administrative ledelse.

20/17 Rapport fra studietur i København 28-30.sept 2016 - Hovedutvalg for plan, miljø og
næring
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
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Rapport fra studietur til København 28.-30. september 2016 for hovedutvalg for plan, miljø og
næring godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapport fra studietur til København 28.-30. september 2016 for hovedutvalg for plan, miljø og
næring godkjennes.

21/17 Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Kulturplanens handlingsplan for 2017 vedtas slik den er vedlagt.
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) forespør utvalget om sin habilitet. Fylkesutvalget
fant ham habil.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Kulturplanens handlingsplan for 2017 vedtas slik den er vedlagt.

22/17 Nybygg for Akershus Kunstsenter - forprosjekt, organisering og finansiering
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
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1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn
ivaretas ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett for
Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) forespør utvalget om sin habilitet. Fylkesutvalget
fant ham habil.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn ivaretas
ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett
for Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
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5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.

23/17 Oppfølging av FT-vedtak 92/15 - orientering om fordeling av 1 million kroner for å
fremme folkehelse gjennom fysisk aktivitet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Fordelingen av 1 million kroner for å fremme folkehelse gjennom tilrettelegging for fysisk
aktivitet tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fordelingen av 1 million kroner for å fremme folkehelse gjennom tilrettelegging for fysisk
aktivitet tas til orientering.

24/17 Vurdering av effekten på å forskyve skoledagen i den videregående skole til fordel
for kollektivtransport og fremkommelighet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen
viser at en forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt
på kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog om
mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av kollektivtrafikken
blir et felles mål.
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Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar eget tilleggsforslag fremmet i hovedutvalg
for samferdsel på vegne av Ap, V og MDG:
1. Fylkestinget ber om en sak der hensynet til læringsutbytte ved en eventuell forskyving
av skoledagen, også belyses.
2. Fylkestinget ber om en sak der det vurderes om sentrumsnære skoler som ligger i
områder med stort press på kollektivtrafikken, kan få gevinst av å forskyve skoledagen
noe.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Brenna (Ap) ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, KRF og SP).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen
viser at en forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt
på kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog
om mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av
kollektivtrafikken blir et felles mål.
3. Fylkestinget ber om en sak der hensynet til læringsutbytte ved en eventuell forskyving av
skoledagen, også belyses.
4. Fylkestinget ber om en sak der det vurderes om sentrumsnære skoler som ligger i
områder med stort press på kollektivtrafikken, kan få gevinst av å forskyve skoledagen
noe.

25/17 Fossilfrie byggeplasser i prosjekter AFK Eiendom FKF skal gjennomføre
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til etterretning.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
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Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til etterretning.

26/17 Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 20172023. Forslag til avtale
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Fylkestinget godkjenner forslaget til bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Staten for 2017-2023, slik det framgår av vedlegg til denne saken.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner forslaget til bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Staten for 2017-2023, slik det framgår av vedlegg til denne saken.

27/17 Plan- og gjennomføringsstrategi for ny metrotunnel og jernbanetunneler gjennom
Oslo sentrum - høring
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune må ha en tydelig og formalisert rolle som del av bestiller for
den videre planleggingen av metrotunnel gjennom Oslo.
2. Akershus fylkeskommune tar forslaget til plan- og gjennomføringsstrategi for ny
metrotunnel og jernbanetunneler gjennom Oslo sentrum til orientering.
3. Plan- og gjennomføringsstrategiene må besluttes når KS1 er behandlet og omfanget av
tunnelprosjektene er nærmere definert.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune må ha en tydelig og formalisert rolle som del av bestiller for
den videre planleggingen av metrotunnel gjennom Oslo.
2. Akershus fylkeskommune tar forslaget til plan- og gjennomføringsstrategi for ny
metrotunnel og jernbanetunneler gjennom Oslo sentrum til orientering.
3. Plan- og gjennomføringsstrategiene må besluttes når KS1 er behandlet og omfanget av
tunnelprosjektene er nærmere definert.

28/17 Stiftelsen MiA - Museene i Akershus - tildelingsbrev 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Tildelingsbrev for 2017 til Stiftelsen MiA – Museene i Akershus godkjennes med følgende
merknad som bes innarbeidet på egnet sted:
Med utgangspunkt i MIAs likviditetsutfordringer og regnskapsmessige underskudd vil AFK
understreke behovet for en enda bedre utnyttelse av de totale resursene. Det vil også kunne
ligge et større økonomisk potensiale gjennom nødvendige omstillingsgrep, slik
Telemarksforskning påpekte i sin rapport.
Akershus fylkeskommune er skeptisk til reduksjonen i avdeling; Kulturringen, der man som en
konsekvens av budsjettkutt også mister statsstøtte til lærlingeordningen. Denne ønskes
opprettholdt på tidligere nivå, som er 15-20 lærlinger i løpende kontrakter. Det er også
bekymringsfullt at Kulturringen ønsker en uttreden av MIA, dersom budsjettkuttet
opprettholdes.
Akershus fylkeskommune ser også behovet for større fokus på publikumsutvikling samt høyere
grad av egeninntjening. Vi kan ikke se at dette følges tilstrekkelig opp, slik styret tidligere har
vedtatt.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tildelingsbrev for 2017 til Stiftelsen MiA – Museene i Akershus godkjennes med følgende
merknad som bes innarbeidet på egnet sted:
Med utgangspunkt i MIAs likviditetsutfordringer og regnskapsmessige underskudd vil AFK
understreke behovet for en enda bedre utnyttelse av de totale ressursene. Det vil også kunne
ligge et større økonomisk potensiale gjennom nødvendige omstillingsgrep, slik
Telemarksforskning påpekte i sin rapport.
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Akershus fylkeskommune er skeptisk til reduksjonen i avdeling; Kulturringen, der man som en
konsekvens av budsjettkutt også mister statsstøtte til lærlingeordningen. Denne ønskes
opprettholdt på tidligere nivå, som er 15-20 lærlinger i løpende kontrakter. Det er også
bekymringsfullt at Kulturringen ønsker en uttreden av MIA, dersom budsjettkuttet opprettholdes.
Akershus fylkeskommune ser også behovet for større fokus på publikumsutvikling samt høyere
grad av egeninntjening. Vi kan ikke se at dette følges tilstrekkelig opp, slik styret tidligere har
vedtatt.

29/17 Linje B22 - Sommerbåt (helgerute) til Vollen og Drøbak. Videreføring av tilbudet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget ber Ruter videreføre linje B22, Aker brygge – Drøbak i 2017, med anløp
bl.a. i Vollen og Slemmestad, som helgetilbud i skolenes sommerferie.
2. Finansiering av tilbudet skjer gjennom bruk av belønningsmidler. Det settes av 1,0 mill.
kr til tiltaket i 2017.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) forespør utvalget om å ta saken til orientering og oversende den til
fylkestinget for behandling.
Votering:
Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering og oversendes fylkestinget for behandling.

30/17 E16 Nybakk-Herbergåsen-Slomarka (Fase 3 )- Økning av garanti til planlegging
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune utsteder en ny garantierklæring for lån pålydende 60 mill. kr.
2. Akershus fylkeskommune øker med dette garantien fra 55 mill. kr til 60 mill. kr i form av å
utstede et nytt «Letter of Comfort».
3. Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune gjør tilsvarende vedtak for sin andel av
garantiansvaret
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Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (MDG).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune utsteder en ny garantierklæring for lån pålydende 60 mill. kr.
2. Akershus fylkeskommune øker med dette garantien fra 55 mill. kr til 60 mill. kr i form av å
utstede et nytt «Letter of Comfort».
3. Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune gjør tilsvarende vedtak for sin andel av
garantiansvaret
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Orienteringsnotater
3/17 Friluftsliv i by og tettstedsutvikling - informasjon om seminar 2. mars 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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