Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 26.09.2016
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingsalen
26.09.2016
09:00 – 09:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
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
FrP
V
Sp
Ap
Ap
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Trine-Lise Østlund Blime
Lise Hagen Rebbestad
Jens-Petter Hagen
Amund Kjernli

Representerer
H
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Amund Kjernli
Medlem

Representerer
H
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Kristin Felde
John Arve Eide
Thomas Tvedt
Øyvind Michelsen
Marianne Brynildsen
Geir Atle Mjeldheim
Ole Kjendlie

Innkallingen ble godkjent.

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Fylkesadvokat
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

161/16

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen mv.

162/16

Høring NOU 2016:4 Ny kommunelov - Akershus fylkeskommunes uttalelse

Politiske saker
161/16 Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen mv.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 26.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune anbefaler at brukere av tannhelsetjenesten får et likeverdig,
kostnadseffektivt og faglig godt tjenestetilbud i hele landet. Dette må ivareta den enkeltes behov
for spesialiserte tjenesteområder som narkosebehandling, tannlegeangstbehandling og
tannlegevakt. Det bør derfor gjøres en ny vurdering av om tannhelsetjenesten kan videreføres
som en del av de nye regionenes ansvarsområde.
Utvalgets behandling:
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak bortsett fra siste setning ble enstemmig vedtatt.
2. Siste setning i fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H,
FrP + V).
Vedtak:
Akershus fylkeskommune anbefaler at brukere av tannhelsetjenesten får et likeverdig,
kostnadseffektivt og faglig godt tjenestetilbud i hele landet. Dette må ivareta den enkeltes behov
for spesialiserte tjenesteområder som narkosebehandling, tannlegeangstbehandling og
tannlegevakt. Det bør derfor gjøres en ny vurdering av om tannhelsetjenesten kan videreføres
som en del av de nye regionenes ansvarsområde.

162/16 Høring NOU 2016:4 Ny kommunelov - Akershus fylkeskommunes uttalelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 26.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1) Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse til
kommunelovutvalgets utredning i NOU 2016:4, med forslag til ny kommunelov.
2) Høringsuttalelsen oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) fremmet følgende endringsforslag i forhold avsnittene
«fylkesutvalget vurdering» i saksframlegget:
I kapittel 7:
Setningen «Slike ordninger bør imidlertid kun gjelde folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse» strykes.

I kapittel 10:
«Det bør, slik et mindretall i utvalget foreslår, innføres en adgang til å lukke møter i folkevalgte
organer i en innledende fase av en sak, hvor folkevalgte har behov for konkret orientering.
Utvalgets forslag om å utvide adgangen i fjernmøter støttes» erstattes med «Forslaget til
utvalgets flertall støttes».
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Endringen i fylkesutvalgets vurdering kapittel 7 på bakgrunn av Sollis forslag ble
enstemmig vedtatt.
3. Endringen i fylkesutvalgets vurdering kapittel 10 på bakgrunn av Sollis forslag fikk 5
stemmer (H + KrF) og falt.
Vedtak:
1) Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse til
kommunelovutvalgets utredning i NOU 2016:4, med forslag til ny kommunelov, med unntak
av fylkesutvalgets vurdering kapittel 7 som skal lyde:
«Forslaget om å gi folkevalgte ettergodtgjøring og rettigheter i tråd med
velferdslovgivningen støttes. Dette bør reguleres i kommuneloven, noe som igjen kan
forutsette en justering av særlovgivningen. For øvrig vil fylkesrådmannen vise til de
foreløpige vurderingene i KS` debattgrunnlag».
2) Høringsuttalelsen oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS.

