Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
fylkesutvalget 08.02.2016
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen
08.02.2016
15:00 – 16:40
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli (til 16:10)
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 (til 16:10)
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Arne-Rune Gjelsvik
Eirik Trygve Bøe
Torunn Skottevik (fra 16:10)
Ketil Nordengen (fra 16:10)

Representerer
Frp
V
Ap
H

Møtte for
Vibeke Limi
Solveig Schytz
Tonje Brenna
Anette Solli

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Thomas Tvedt
John Arve Eide
Kristin Felde
Øyvind Michelsen
Marianne Brynildsen
Mentz Grieg
Knut Thiblin
Per Kierulf
Ole Kjendlie
Trude Remme

Representerer
Frp
V

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, Samferdsel
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Fylkesdirektør, Kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Kommunikasjonsdirektør
Rep. for fylkesadvokaten
Økonomisjef
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Leder, utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær

Møteleder Anette Solli (H) og representanten Tonje Brenna (Ap) forlot møtet kl. 16:10 før
behandlingen av sak 10/16 Strategi for miljøvennlig kollektivtransport i Akershus.
Representanten Ketil Nordengen (H) og Torunn Skottevik (Ap) inntok plassene. Lars
Salvesen (KRF) tok over som møteleder.
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Politiske saker
7/16 Regional plan for masseforvaltning i Akershus - høringsforslag
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Høringsforslag til Regional plan for masseforvaltning i Akershus legges ut til offentlig ettersyn
med høringsfrist 30. april 2016 (jf. Plan- og bygningsloven § 8-3).
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) gjenopptok de første tre strekpunktene av Tone
Merete Hansens (Ap) forslag fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
- Det skal legges til rette for forsvarlig håndtering av forurenset masse ved å utrede egnede
områder for håndtering og deponering av forurensede masser.
- Det skal legges til rette for økt ressursutnyttelse nav massene slik at større andel av
massene går til resirkulering og gjenbruk
- Det skal innhentes kunnskap om trafikkbelastningen for mottak av masser som ligger i
områder med bebyggelse.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Brennas (Ap) forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp)
Vedtak:
Høringsforslag til Regional plan for masseforvaltning i Akershus legges ut til offentlig ettersyn
med høringsfrist 30. april 2016 (jf. Plan- og bygningsloven § 8-3).
- Det skal legges til rette for forsvarlig håndtering av forurenset masse ved å utrede
egnede områder for håndtering og deponering av forurensede masser.
- Det skal legges til rette for økt ressursutnyttelse nav massene slik at større andel av
massene går til resirkulering og gjenbruk
- Det skal innhentes kunnskap om trafikkbelastningen for mottak av masser som ligger i
områder med bebyggelse.

8/16 Regionrådene - Vedtektsendringer Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)
Saksprotokoll i Fylkesutvalget - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget til nye vedtekter for Samarbeidsrådet for Nedre
Romerike (SNR) med forbehold om fastsetting av fremtidig kontingent fra
fylkeskommunen.
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2. Fylkesutvalget tar for øvrig informasjonen om regionrådene til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Vedtak:
1. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget til nye vedtekter for Samarbeidsrådet for Nedre
Romerike (SNR) med forbehold om fastsetting av fremtidig kontingent fra
fylkeskommunen.
2. Fylkesutvalget tar for øvrig informasjonen om regionrådene til orientering.

9/16 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
1. Bedring av kornøkonomien og styrking av rammevilkårene for å nå de nasjonale målene
for økologisk kornproduksjon.
2. 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.
3. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler slik at tilskuddsordningen vil kunne sikre støtte
til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende vannforvaltningsplan
for Glomma vannregion.
4. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
5. Økt satsing på bioenergi innen landbruket.
6. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsvirkemidlene bør gå til
Akershus.
7. Bedre rammevilkårene for bønder som ønsker å satse som selvstendig næringsdrivende.
8. Stimulere til økt storfekjøttproduksjon ved en økning i kvalitetstilskuddet for storfekjøtt.
9. Øke satsingen på økologisk landbruk i Akershus ved bl.a. å legge til rette for økt tilgang
på husdyrgjødsel og stimulere til «økt økologisk klyngesamarbeid» mellom de som
driver økologisk landbruk og husdyr.
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet forslag på vegne av Sp, H, KRF, V, Ap og
SV:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i prioritert
rekkefølge:
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1. Kornøkonomien må få et betydelig løft. Rammevilkårene må styrkes for å nå de
nasjonale målene for økologisk kornproduksjon.
2. 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.
3. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler slik at tilskuddsordningen vil kunne sikre
støtte til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende
vannforvaltningsplan for Glomma vannregion.
4. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
5. Prioritere økt storfekjøttproduksjon ved en økning i kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. I
tillegg til økt kvalitetstilskudd til storfekjøtt, må økonomien i små- og
storfeproduksjonen bedres med økt beitetilskudd.
6. Økt satsing på bioenergi innen landbruket.
7. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsmidlene bør gå til
Akershus.
8. Økt satsingen på økologisk landbruk i Akershus ved blant annet å legge til rette for økt
tilgang på husdyrgjødsel og stimulere til «økt økologisk klyngesamarbeid» mellom de
som driver økologisk landbruk og husdyr.
9. Legge til rette for økt produksjon av frukt, grønt, bær i Akershus.
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) gjenopptar representanten Helge Fossums
(Frp) forslag i hovedutvalg for plan, næring og miljø:
 Pkt. 2. endres: Bedre skattemessige ordninger for drenering […]
 Nytt siste pkt.: Oppheve konsesjonslovens bestemmelser om boplikt og jordlovens
bestemmelser om delingsforbud.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble ikke votert over, og forslaget fremmet fra Vollset (Sp)
ble lagt til grunn.
 Vollsets (Sp) forslag punkt 1 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Ved alternativ votering over Vollsets (Sp) forslag punkt 2 og punkt 2 med endringen
fremmet av Gjelsvik (Frp) ble Vollsets forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Vollsets (Sp) forslag punkt 3 og 6-9 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Vollsets (Sp) forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
 Vollsets (Sp) forslag punkt 5 ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (Frp og MDG).
 Gjelsviks forslag om nytt siste punkt fikk 1 stemme og falt (Frp).
Vedtak:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i prioritert
rekkefølge:
1. Kornøkonomien må få et betydelig løft. Rammevilkårene må styrkes for å nå de
nasjonale målene for økologisk kornproduksjon.
2. 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.
3. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler slik at tilskuddsordningen vil kunne sikre
støtte til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende
vannforvaltningsplan for Glomma vannregion.
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4. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
5. Prioritere økt storfekjøttproduksjon ved en økning i kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. I
tillegg til økt kvalitetstilskudd til storfekjøtt, må økonomien i små- og
storfeproduksjonen bedres med økt beitetilskudd.
6. Økt satsing på bioenergi innen landbruket.
7. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsmidlene bør gå til
Akershus.
8. Økt satsingen på økologisk landbruk i Akershus ved blant annet å legge til rette for økt
tilgang på husdyrgjødsel og stimulere til «økt økologisk klyngesamarbeid» mellom de
som driver økologisk landbruk og husdyr.
9. Legge til rette for økt produksjon av frukt, grønt, bær i Akershus.

10/16 Strategi for miljøvennlig kollektivtransport i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Ruters miljøstrategi 2014-2020 gir en god gjennomgang av hvordan selskapet kan bidra til å
oppnå miljømål i tråd med eiernes politikk.
2. Akershus fylkeskommune påpeker viktigheten av at Ruter tar aktivt del i det pågående
utviklingsarbeidet for hydrogenbasert kollektivtransport i regionen. Ruter skal delta i og
støtte utviklingsprosjekter og forskningsarbeid som bidrar til økt miljøkvalitet for
kollektivtransporten i Norge.
3. Administrasjonen bes om å gi løpende orienteringer om Ruters arbeid med å sikre en
utslippsfri og fossilfri kollektivtransport.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) og representanten Tonje Brenna (Ap) forlot møtet før
behandlingen av denne saken. Representanten Ketil Nordengen (H) og Torunn Skottevik
(Ap) tiltrådte behandlingen. Møtet ble heretter ledet av Lars Salvesen (KRF).
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) gjenopptok siste setning i forslaget fremmet av
Helge Fossum (Frp) i hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Det viktigste miljøtiltaket Ruter kan gjøre er å sørge for at det legges til rette for at flere kan
velge kollektiv transport.
Møteleder Lars Salvesen (KRF) påpekte at punkt 2 i hovedutvalgets innstilling bør endres
slik at siste setning i punktet kommer først.
Votering:
 Innstillingen fra hovedutvalg for samferdsel i tre punkter, med endringen påpekt av
Salvesen (KRF), ble enstemmig vedtatt.
 Representanten Gjelsviks (Frp) forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
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Vedtak:
1. Ruters miljøstrategi 2014-2020 gir en god gjennomgang av hvordan selskapet kan bidra
til å oppnå miljømål i tråd med eiernes politikk.
2. Ruter skal delta i og støtte utviklingsprosjekter og forskningsarbeid som bidrar til økt
miljøkvalitet for kollektivtransporten i Norge. Akershus fylkeskommune påpeker
viktigheten av at Ruter tar aktivt del i det pågående utviklingsarbeidet for
hydrogenbasert kollektivtransport i regionen.
3. Administrasjonen bes om å gi løpende orienteringer om Ruters arbeid med å sikre en
utslippsfri og fossilfri kollektivtransport.

11/16 Produksjon og utgivelse av "Akershus - et kulturhistorisk riss" - sluttrapport
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Saken om ferdigstilling av bokprosjektet «Akershus - et kulturhistorisk riss» tas til orientering.
Restmidlene i prosjektet benyttes til publisering som e-bok.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken om ferdigstilling av bokprosjektet «Akershus - et kulturhistorisk riss» tas til orientering.
Restmidlene i prosjektet benyttes til publisering som e-bok.

12/16 Oslo Arkitekturtriennale - konferanse under triennaleprogrammet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget gir tilsagn til at det gjennomføres en konferanse under Oslo Arkitekturtriennale
med arbeidstittelen «Hvordan skape tilhørighet og identitet i utviklingen av nye byer og
tettsteder i Akershus». Målgruppen er politikere samt administrasjon ved planavdelingene i
kommunene.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
Vedtak:
Fylkesutvalget gir tilsagn til at det gjennomføres en konferanse under Oslo Arkitekturtriennale
med arbeidstittelen «Hvordan skape tilhørighet og identitet i utviklingen av nye byer og
tettsteder i Akershus». Målgruppen er politikere samt administrasjon ved planavdelingene i
kommunene.

13/16 Studietur for hovedutvalg for utdanning og kompetanse, høst 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for utdanning og kompetanse og
yrkesopplæringsnemnda reiser på studietur i tråd med valgte forslag fra hovedutvalget,
alternativ 3, Sveits og Østerrike, inkludert eventuelle tilpasninger.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å utarbeide et ferdig program.
3. Studieturen arrangeres i løpet av september – oktober 2016, og vil ha en varighet på 4-5
dager.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for utdanning og kompetanse og
yrkesopplæringsnemnda reiser på studietur i tråd med valgte forslag fra hovedutvalget,
alternativ 3, Sveits og Østerrike, inkludert eventuelle tilpasninger.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å utarbeide et ferdig program.
3. Studieturen arrangeres i løpet av september – oktober 2016, og vil ha en varighet på 4-5
dager.

14/16 Oversendte forslag fra fylkestinget 14.12.2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
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1. Bedre samsvar mellom arbeidslivets behov og utdanningstilbud
Det legges frem sak for fylkestinget høsten 2016
2. Tydelige krav ved anbud
Det legges fram sak for fylkestinget våren 2016
3. Skolekantiner
Det legges fram sak for fylkestinget februar 2016
4. Evaluering av hydrogensatsingen til Fylkeskommunen.
Fylkesrådmannen vil våren 2016 fremme en sak om avgrensning, innholdselementer og
struktur for en analyse/evaluering.
5. Økologisk grunnkart.
Fylkesrådmannen vil ta initiativ overfor Fylkesmannen for å få vurdert mangler i det
offentlige kartgrunnlaget, og følge opp Miljødirektoratet slik at Akershus-kommunene
snarest mulig får tilfredsstillende økologiske data som underlag for sitt planarbeid.
6. Universelt utformede kulturbygg og idrettsanlegg
Det legges fram sak for fylkestinget juni 2016
7. Ruter anmodes om å vurdere en ledsagerordning på de store
kollektivknutepunktene Fylkesrådmannen anbefaler at Akershus KollektivTerminaler
søker å finne en løsning for bestilling på Lillestrøm bussterminal innenfor dagens
rammer. Et forsøk bør tilnærmes Jernbaneverkets vilkår og praksis. Det bør foretas en
evaluering etter ca. ett års drift.
8. Nullutslippstaxier må få forrang
Fylkesrådmannen anbefaler at pågående tiltak for å øke andelen nullutslippsdrosjer
fortsetter.
9. Matebuss Hurdal – Eidsvoll Verk
Problemstillingen tas med i arbeidet med delregionale mobilitetsprogram.
10. Fairtrade og etisk handel.
Det legges fram ny sak til fylkestinget høsten 2016
11. Økologisk mat i AFKs kantiner.
Det legges fram ny sak til fylkestinget høsten 2016
12. Økonomisk styring og bærekraftige fondsinvesteringer
Det legges fram en sak til fylkestinget 14. mars 2016.
13. Det oversendte forslaget i handlingsplan for samferdsel som omhandler fylkets tuneller
og trafikksikkerhet, følges opp med sak for hovedutvalg for samferdsel mai 2016.
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14. Forslaget som gjelder forslag om gang - og sykkelvei fv 120, fra Kåterudveien til
Solberg i Enebakk følges opp i forbindelse med at det utarbeides reguleringsplan for
strekningen. Det er derfor ikke behov for å lage en mulighetsstudie.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bedre samsvar mellom arbeidslivets behov og utdanningstilbud
Det legges frem sak for fylkestinget høsten 2016
2. Tydelige krav ved anbud
Det legges fram sak for fylkestinget våren 2016
3. Skolekantiner
Det legges fram sak for fylkestinget februar 2016
4. Evaluering av hydrogensatsingen til Fylkeskommunen.
Fylkesrådmannen vil våren 2016 fremme en sak om avgrensning, innholdselementer og
struktur for en analyse/evaluering.
5. Økologisk grunnkart.
Fylkesrådmannen vil ta initiativ overfor Fylkesmannen for å få vurdert mangler i det
offentlige kartgrunnlaget, og følge opp Miljødirektoratet slik at Akershus-kommunene
snarest mulig får tilfredsstillende økologiske data som underlag for sitt planarbeid.
6. Universelt utformede kulturbygg og idrettsanlegg
Det legges fram sak for fylkestinget juni 2016
7. Ruter anmodes om å vurdere en ledsagerordning på de store kollektivknutepunktene
Fylkesrådmannen anbefaler at Akershus KollektivTerminaler søker å finne en løsning
for bestilling på Lillestrøm bussterminal innenfor dagens rammer. Et forsøk bør
tilnærmes Jernbaneverkets vilkår og praksis. Det bør foretas en evaluering etter ca. ett
års drift.
8. Nullutslippstaxier må få forrang
Fylkesrådmannen anbefaler at pågående tiltak for å øke andelen nullutslippsdrosjer
fortsetter.
9. Matebuss Hurdal – Eidsvoll Verk
Problemstillingen tas med i arbeidet med delregionale mobilitetsprogram.
10. Fairtrade og etisk handel.
Det legges fram ny sak til fylkestinget høsten 2016
11. Økologisk mat i AFKs kantiner.
Det legges fram ny sak til fylkestinget høsten 2016
12. Økonomisk styring og bærekraftige fondsinvesteringer
Det legges fram en sak til fylkestinget 14. mars 2016.
13. Det oversendte forslaget i handlingsplan for samferdsel som omhandler fylkets tuneller
og trafikksikkerhet, følges opp med sak for hovedutvalg for samferdsel mai 2016.
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14. Forslaget som gjelder forslag om gang - og sykkelvei fv 120, fra Kåterudveien til
Solberg i Enebakk følges opp i forbindelse med at det utarbeides reguleringsplan for
strekningen. Det er derfor ikke behov for å lage en mulighetsstudie.

15/16 Informasjonsarbeid for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
1. Informasjonssiden for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges under
fylkeskommunens nettsider.
2. Kontrakten med Trygt Ly Presse løper til 31.05.2016 og fornyes ikke utover dette.
Utvalgets behandling:
Møteleder Lars Salvesen (KRF) presiserer at det er et tillegg til fylkesrådmannens
innstilling fremmet av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Det oppnevnes en arbeidsgruppe for utforming av informasjon til nettsiden bestående av to
representanter fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt rådets sekretær og
eventuelt en representant fra kommunikasjonsstaben. Oppnevningen av representanter delegeres
til rådet selv.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med tillegget fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Informasjonssiden for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges under
fylkeskommunens nettsider.
2. Kontrakten med Trygt Ly Presse løper til 31.05.2016 og fornyes ikke utover dette.
3. Det oppnevnes en arbeidsgruppe for utforming av informasjon til nettsiden bestående av
to representanter fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt rådets
sekretær og eventuelt en representant fra kommunikasjonsstaben. Oppnevningen av
representanter delegeres til rådet selv.

16/16 Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
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vedlegg 2. Idrettslinjen på Hvam vgs. Og byggfag på Bjertnes opprettholdes ved
skolene.
2. Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp. For å bidra
til reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til
innovasjon og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
3. Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av Bleiker og Asker
videregående skole utredes våren 2016.
4. Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i 2016,
og dette ses i sammenheng med skoledriften.
5. Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole.
Veiledningssenteret i Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i
løpet av 2016. Sambruk med Ski kommune vektlegges.
6. Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
7. Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i
FT-sak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser
på Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum
kommune for mulig avhending av Stabekk videregående skole.
8. I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
9. Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
10. Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til
skolestart 2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og
fagskole. Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes
integrert i Rud. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig
avhending av Dønski videregående skole.
11. Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
12. Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres
til skolestart i 2023.
13. Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med
mål om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Samarbeid
med Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av utbyggingen
gjennomføres i 2016.
14. Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
15. Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor
hensynssone knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
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16. Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med
kommunene vektlegges.
17. Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
18. Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan
gi grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som forsinker
prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og
samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
19. Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
20. Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med
økning på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
21. Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
22. Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene
kort redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
23. Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf
Utvalgets behandling:
Denne saken ble behandlet først i møtet. Anette Solli (H) var møteleder og representanten
Tonje Brenna var også til stede under behandling og votering over denne saken.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmer endringsforslag til fylkesrådmannens
innstilling på vegne av Ap:
Punkt 1: Idrettslinjen på Hvam videregående og byggfag ved Bjertnes videregående,
opprettholdes.
Punkt 3: Setning endres til: Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av
Bleiker og Asker videregående skoler, utredes i 2016.
Punkt 4: Strykes.
Nytt punkt 24: Fylkestinget mener en styrkning av fagmiljøene på de ulike skolene er viktig, og
derfor at det er riktig å konsentrere en del av tilbudene på noen færre skoler. Dette må likevel
ikke gå ut over søkingen til fag som blir liggende lengre unna en del elever, enn tidligere.
Fylkestinget ber rådmannen følge spesielt med på dette etterhvert som omleggingen
gjennomføres.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmer forslag på vegne av SV:
Tillegg til punkt 1:
Idrettsfaglinjen på Ås Videregående opprettholdes. Det utredes ved inngangen til skoleåret
2017-2018 om tilbudet fortsatt er like populært og godt nok.
Endring til punkt 8 og 11:
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En ny Fornebu skole skaleres i størrelse til elevgrunnlaget i områdene Stabekk, nedre Høvik
samt Fornebu og Snarøya. Dønski Vgs opprettholdes, det utredes hvordan skolen kan
samarbeide med Rud Vgs.
Representanten Lars Salvesen (KRF) gjenopptar forslag om Eidsvoll vgs fremmet av
Astrid Therese Theisen (KRF) i hovedutvalg for utdanning og kompetanse som
tilleggsforslag til punkt 1:
Beholde Eidsvoll vgs som distriktskole og beholde service- og samferdsel.
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptar forslaget fremmet av Kristin Antun
(MDG) i hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Akershus fylkeskommune skal jobbe videre med muligheten for å opprette naturbrukslinje på
Ås videregående skole.
Votering:
Møteleder Anette Solli (H) legger innstillingen fra hovedutvalg for utdanning og
kompetanse til grunn for voteringen og påpeker at forslaget til Brenna (Ap) punkt 1, 3 og
4 allerede er innarbeidet i dette.
 Hovedutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Tillegg fra Salvesen (KRF) til punkt 1 fikk 2 stemmer (KRF og SP) og falt.
 Tillegg fra Skaar (SV) til punkt 1 fikk 1 stemme (SV) og falt.
 Hovedutvalgets innstilling punkt 2-7 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over hovedutvalgets innstilling punkt 8 og 11 mot
hovedutvalgets innstilling med Skaars (SV) forslag til endring i disse punktene ble
hovedutvalgets innstilling vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV).
 Hovedutvalgets innstilling punkt 9, 10 og 12-23 ble enstemmig vedtatt.
 Solums (MDG) forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
 Brennas (Ap) forslag om nytt punkt 24 fikk 5 stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2. Idrettslinjen på Hvam vgs. Og byggfag på Bjertnes opprettholdes ved skolene.
2. Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp. For å bidra
til reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til
innovasjon og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
3. Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av Bleiker og Asker
videregående skole utredes våren 2016.
4. Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i
2016, og dette ses i sammenheng med skoledriften.
5. Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole.
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Veiledningssenteret i Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i
løpet av 2016. Sambruk med Ski kommune vektlegges.
6. Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
7. Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i
FT-sak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser
på Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum
kommune for mulig avhending av Stabekk videregående skole.
8. I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
9. Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
10. Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til
skolestart 2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og
fagskole. Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes
integrert i Rud. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig
avhending av Dønski videregående skole.
11. Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
12. Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres til
skolestart i 2023.
13. Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med
mål om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Samarbeid
med Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av utbyggingen
gjennomføres i 2016.
14. Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
15. Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor
hensynssone knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
16. Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med
kommunene vektlegges.
17. Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
18. Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan
gi grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som forsinker
prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og
samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
19. Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
20. Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med
økning på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
21. Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
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22. Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene
kort redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
23. Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf.
17/16 Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar heftet til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar heftet til orientering.

18/16 Akershusstatistikk 3/2015 - Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.
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19/16 Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2016-2019 vedtas.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2016-2019 vedtas.

20/16 Sørum kommune - Fv 171 - GSV Sørumsand - Monsrudvegen - Ny
forskotteringsramme
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune godkjenner at forskotteringsrammen for fylkeskommunens
andel av arbeidet med gang- og sykkelveg langs fv. 171 mellom Sørumsand og
Monsrudvegen i Sørum kommune, økes til maksimalt 51,7 mill. kroner (inkl. mva). Av
dette er 47 mill. kroner fylkeskommunens andel av prosjektet basert på kostnadsanslaget,
mens 4,7 mill. kroner dekker inntil 10% kostnadsoverskridelse. Det gis ingen
kompensasjon for renter eller eventuell prisstigning. Rammen fastsettes ut fra følgende
betingelser om kostnadsdeling mellom Sørum kommune og fylkeskommunen:
 Parsell I fra rundkjøringen i Sørumsand til avkjøring til boligområdene - ca. 500
meter - med et kostnadsanslag på 35 mill. kr (inkl. mva) deles likt mellom
kommunen og fylkeskommunen. Overskridelser inntil 10% av dette beløpet deles
også likt mellom kommunen og fylkeskommunen, mens alle overskridelser ut
over 10 % bekostes av kommunen.
 Parsell II fra avkjøring boligfelt til Monsrudveien - ca 900 meter - med et
kostnadsanslag på 29,5 mill. kr finansieres i sin helhet av fylkeskommunen, men
overskridelser ut over 10 % av denne summen må dekkes av kommunen.
2. Tidspunkt for tilbakebetaling av forskottert beløp settes til år 2022.
3. Statens vegvesen Akershus er byggherre for prosjektet.
4. Avtale om finansiering og håndtering av mva-kompensasjon inngås mellom Akershus
fylkeskommune og Sørum kommune.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune godkjenner at forskotteringsrammen for fylkeskommunens
andel av arbeidet med gang- og sykkelveg langs fv. 171 mellom Sørumsand og
Monsrudvegen i Sørum kommune, økes til maksimalt 51,7 mill. kroner (inkl. mva). Av
dette er 47 mill. kroner fylkeskommunens andel av prosjektet basert på
kostnadsanslaget, mens 4,7 mill. kroner dekker inntil 10% kostnadsoverskridelse. Det
gis ingen kompensasjon for renter eller eventuell prisstigning. Rammen fastsettes ut
fra følgende betingelser om kostnadsdeling mellom Sørum kommune og
fylkeskommunen:
 Parsell I fra rundkjøringen i Sørumsand til avkjøring til boligområdene - ca. 500
meter - med et kostnadsanslag på 35 mill. kr (inkl. mva) deles likt mellom
kommunen og fylkeskommunen. Overskridelser inntil 10% av dette beløpet deles
også likt mellom kommunen og fylkeskommunen, mens alle overskridelser ut over
10 % bekostes av kommunen.
 Parsell II fra avkjøring boligfelt til Monsrudveien - ca 900 meter - med et
kostnadsanslag på 29,5 mill. kr finansieres i sin helhet av fylkeskommunen, men
overskridelser ut over 10 % av denne summen må dekkes av kommunen.
2. Tidspunkt for tilbakebetaling av forskottert beløp settes til år 2022.
3. Statens vegvesen Akershus er byggherre for prosjektet.
4. Avtale om finansiering og håndtering av mva-kompensasjon inngås mellom Akershus
fylkeskommune og Sørum kommune.

21/16 Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne
kantiner for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum gjenopptok representanten Kristin Antuns (MDG) forslag
fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse, men endrer punkt 2 ved å fjerne ordet
«alltid»:
1. Akershus fylkeskommune sørger for at minst 20% av maten som kjøpes inn og serveres i
fylkeskommunens kjøkken og kantiner blir økologisk i løpet av 2016, med målsetting
om at dette skal økes til minst 30% innen utgangen av 2017.
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2. Akershus fylkeskommune sørger for at det skal være vegetariske alternativer tilgjengelig
i fylkeskommunens kjøkken og kantiner.
3. Tilgang på brus, sjokolade og andre søtsaker stimulerer ikke til et sunt kosthold, og
Akershus fylkeskommune vil derfor sørge for at denne typen produkter ikke selges på
videregående skoler i fylket.
4. Mattilbudet i fylkeskommunens kjøkken og kantiner skal være tilpasset matintolerante.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Solums (MDG) forslag punkt 2 og 4 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Solums (MDG) forslag punkt 1 fikk 2 stemmer (MDG og SV) og falt.
 Solums (MDG) forslag punkt 3 fikk 5 stemmer (MDG, Ap og SV) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne
kantiner for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester
4. Akershus fylkeskommune sørger for at det skal være vegetariske alternativer tilgjengelig
i fylkeskommunens kjøkken og kantiner.
5. Mattilbudet i fylkeskommunens kjøkken og kantiner skal være tilpasset matintolerante.

22/16 Kriterier og jury for Akershusprisen 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget vedtar følgende nye kriterier for utdeling av Akershusprisen:
a. Akershusprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har
bemerket seg med fremragende innsats innen områder som utdanning, folkehelse,
frivillighet, likestilling, kultur, næring, miljø eller trafikksikkerhet.
b. Akershusprisen er på kr 50 000, og den utdeles årlig på Akershustinget.
c. Alle kommuner i Akershus blir bedt om å fremme forslag på kandidater til prisen, med
begrunnelse.
d. Forslagene behandles av en jury med representanter fra utdanningssektoren,
kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene skal bo i
Akershus.
e. Juryen utpeker vinneren av Akershusprisen.
f. Endringer i sammensetningen av juryen foretas av fylkesutvalget. Juryen velges for to år
av gangen.
2. Fylkestinget vedtar følgende sammensetning av juryen for Akershusprisen 2016 og 2017:
a. Vidar Bøe, idrettsleder og tidligere politi
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b. Even Trygve Hansen, spesialrådgiver, tidligere adm. dir. i Fagpressen og journalist (ny)
c. Erik Andresen, tidligere rektor ved Valler videregående skole (ny)
d. Solveig Kringlebotn, sanger
e. Vidar Sannerhaugen, leder av Akershus Teknologifond, tidligere leder av Kjeller
Innovasjon (ny)
f. Mari Sundli Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Utvalgets behandling:
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmer tilleggsforslag på vegne av H:
Tillegg til punkt 1 c:
Fylkestingets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater.
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FRP) fremmer alternativt forslag på vegne av Frp:
Prisen avvikles permanent.
Votering:
 Forslaget fremmet av Gjelsvik (FRP) fikk 1 stemme (FRP) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Tilleggsforslaget fremmet av Rebbestad (H) ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar følgende nye kriterier for utdeling av Akershusprisen:
a) Akershusprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har
bemerket seg med fremragende innsats innen områder som utdanning, folkehelse,
frivillighet, likestilling, kultur, næring, miljø eller trafikksikkerhet.
b) Akershusprisen er på kr 50 000, og den utdeles årlig på Akershustinget.
c) Alle kommuner i Akershus blir bedt om å fremme forslag på kandidater til prisen, med
begrunnelse. Fylkestingets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater.
d) Forslagene behandles av en jury med representanter fra utdanningssektoren,
kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene skal bo i
Akershus.
e) Juryen utpeker vinneren av Akershusprisen.
f. Endringer i sammensetningen av juryen foretas av fylkesutvalget. Juryen velges for to
år av gangen.
2. Fylkestinget vedtar følgende sammensetning av juryen for Akershusprisen 2016 og 2017:
a) Vidar Bøe, idrettsleder og tidligere politi
b) Even Trygve Hansen, spesialrådgiver, tidligere adm. dir. i Fagpressen og journalist (ny)
c) Erik Andresen, tidligere rektor ved Valler videregående skole (ny)
d) Solveig Kringlebotn, sanger
e) Vidar Sannerhaugen, leder av Akershus Teknologifond, tidligere leder av Kjeller
Innovasjon (ny)
f) Mari Sundli Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
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23/16 Oppreisningsutvalget for tidligere barnevernsbarn - rapport etter tre års drift
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Oppreisningsutvalgets rapport etter tre års drift tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Oppreisningsutvalgets rapport etter tre års drift tas til orientering.
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Referatsaker
1/16 Referat fra fylkeselevrådet
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