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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Eirik Trygve Bøe
Leder
Gunnar Melgaard
Nestleder
Jon Schøning Lie
Medlem
Tone Blixøen
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medlem
Cathrine Jensen
Medlem
Helge Fossum
Medlem
Finn Tellsgård
Medlem
Tone Merete Hansen
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ole-Erik Yrvin
Torunn Skottevik

Representerer
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Torunn Skottevik
Medlem

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Øyvind Michelsen
Per Kierulf
Trude Remme
Benedikte V. Kise

Stilling
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Utvalgssekretær
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 13/17

Utvikling av klima- og bærekraftsrapport med klimaregnskap

PS 14/17

Status for Ruters arbeid med Fossilfri 2020

PS 15/17

ZERO - samarbeidsavtale 2017

PS 16/17

Reetablering av våtmark i Bjørkelangen - Kjelle

PS 17/17

Fordeling av ekstrabevilgning til vannforvaltning 2017

PS 18/17

Prosjektet "The Bioeconomy Region" - søknad til til Interreg Norge Sverige
programmet

PS 19/17

Forslag om oppheving av vannscooterforskriften - høringssvar fra Akershus
fylkeskommune

PS 20/17

Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2017

PS 21/17

Ungforsk

PS 22/17

Søknad om tilskudd - Kvinner i Business 2017

PS 23/17

Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning.
Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

PS 24/17

Rapportering på oppfølging av vedtak i hovedutvalg for plan, næring og miljø 2016

PS 25/17

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om
handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen

PS 26/17

Ny frist for klima- og energiplan

Mellom kl. 13:00 – 14:00 var det et seminar – Regional plan for klima og energi: politiske
innspill.
Innledningsvis i møtet kl.14:00 holdt ruter et 20 min innlegg om Fossilfri 2020.
Innkalling ble godkjent.
Sak 26/17 ble fremmet av leder Eirik Bøe (V) i møtet. Utvalget godkjente at saken behandles.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
13/2017 - Utvikling av klima- og bærekraftsrapport med klimaregnskap
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkesrådmannens forslag til avgrensning og organisering legges til grunn for det videre
utviklingsarbeidet i 2017, med en klima- og bærekraftsrapport med klimaregnskap.
Utvalgets behandling:
Leder Eirik T. Bøe (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av V, KrF, H og FrP:
Forslag til vedtak, punkt 1 som formulert av fylkesrådmannen på saken side 2, + formuleringen i
samarbeidsavtalen som punkt 2:
Fylkesrådmannens forslag til organisering legges til grunn for det videre arbeidet i 2017 med
klima- og bærekraftsrapport med klimaregnskap. Følgende avgrensing gjøres:
1. Klima- og bærekraftsrapporten begrenses til klima-/energirelaterte problemstillinger (i
tråd med fylkeskommunens hovedsatsing på miljøområdet). Rapporten vil dermed ikke
omfatte vann- og artsforvaltning, masseforvaltning, friluftsliv, folkehelse mm. Det vil
følgelig ha likhetspunkter med den årlige miljø- og klimarapporten for Oslo kommunes
virksomheter.
2. Alle byggeprosjekter innenfor samferdsel og bygninger skal ha et klimaregnskap. Det
skal lages klimastatistikk hvert år for klimautslipp i Akershus, ikke bare innenfor
fylkeskommunens ansvarsområder. Når data er tilgjengelig, skal alle utslipp være med i
statistikken. Årlig klimastatistikk skal være styringsparameter i klimapolitikken.
Akershus fylkeskommune skal være en pådriver for få på plass klimastatistikk som en
nasjonal ordning.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Bøe (V) ble
Bøes forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalget for plan, næring og miljø:
Fylkesrådmannens forslag til organisering legges til grunn for det videre arbeidet i 2017 med
klima- og bærekraftsrapport med klimaregnskap. Følgende avgrensing gjøres:
1. Klima- og bærekraftsrapporten begrenses til klima-/energirelaterte problemstillinger (i
tråd med fylkeskommunens hovedsatsing på miljøområdet). Rapporten vil dermed ikke
omfatte vann- og artsforvaltning, masseforvaltning, friluftsliv, folkehelse mm. Det vil
følgelig ha likhetspunkter med den årlige miljø- og klimarapporten for Oslo kommunes
virksomheter.
2. Alle byggeprosjekter innenfor samferdsel og bygninger skal ha et klimaregnskap. Det
skal lages klimastatistikk hvert år for klimautslipp i Akershus, ikke bare innenfor
fylkeskommunens ansvarsområder. Når data er tilgjengelig, skal alle utslipp være med i
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statistikken. Årlig klimastatistikk skal være styringsparameter i klimapolitikken.
Akershus fylkeskommune skal være en pådriver for få på plass klimastatistikk som en
nasjonal ordning.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
14/2017 - Status for Ruters arbeid med Fossilfri 2020
Fylkesrådmannens forslag:
Saken tas til orientering
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalget for plan, næring og miljø:
Saken tas til orientering

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
15/2017 - ZERO - samarbeidsavtale 2017
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune viderefører samarbeidsavtale med ZERO med varighet av ett
år.
2. Avtalen har en økonomisk ramme på 400.000 kr, som dekkes fra Miljøfondet, ansvar
415114.
Utvalgets behandling:
Fylkesrådmannen har trukket saken. Saken ble ikke behandlet.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
16/2017 - Reetablering av våtmark i Bjørkelangen - Kjelle
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune ber om at våtmarka på Kjelle reetableres til naturtilstand, og
slik forbedrer vannkvaliteten og demper flomtoppene i Lierelva, samtidig som området
berikes med gode rekreasjons- og undervisningsmuligheter.
2. Tiltaket utføres slik at jordbruket på Kjelle videregående skole ikke berøres negativt.
3. Under forutsetning av tilskudd fra Miljødirektoratet avsettes tilstrekkelig med midler
over 2018-budsjettet til prosjektet, begrenset oppad til 1 mill. kroner.
4. Av tilleggsbevilgning på kr.1,5 millionene bevilget til vannforvaltning i FT-sak 75/16
(ØP), benyttes kr 500 000 kroner til dette våtmarksprosjektet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalget for plan, næring og miljø:
1. Akershus fylkeskommune ber om at våtmarka på Kjelle reetableres til naturtilstand, og
slik forbedrer vannkvaliteten og demper flomtoppene i Lierelva, samtidig som området
berikes med gode rekreasjons- og undervisningsmuligheter.
2. Tiltaket utføres slik at jordbruket på Kjelle videregående skole ikke berøres negativt.
3. Under forutsetning av tilskudd fra Miljødirektoratet avsettes tilstrekkelig med midler
over 2018-budsjettet til prosjektet, begrenset oppad til 1 mill. kroner.
4. Av tilleggsbevilgning på kr.1,5 millionene bevilget til vannforvaltning i FT-sak 75/16
(ØP), benyttes kr 500 000 kroner til dette våtmarksprosjektet.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
17/2017 - Fordeling av ekstrabevilgning til vannforvaltning 2017
Fylkesrådmannens forslag:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø fordeler kr 1,5 mill. i ekstrabevilgning til
vannforvaltningen for 2017, herunder kr 800 000 til drift/medvirkning av/i
vannområdene, etter vedtatt fordelingsnøkkel (HU-PNM sak 20/15).
2. Vannområdene vedtar selv hvordan midlene skal brukes for å styrke kommunens arbeid
med å nå vedtatte mål.
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3. Hovedutvalget bevilger kr 200 000 av ekstrabevilgningen til en sammenstilling og
analyse av gjennomførte prosjekter i vannområdene i Akershus.
4. Hovedutvalget setter av kr 500 000 til våtmarksprosjektet på Kjelle.
5. Midlene bevilges fra ansvar 715110.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø fordeler kr 1,5 mill. i ekstrabevilgning til
vannforvaltningen for 2017, herunder kr 800 000 til drift/medvirkning av/i
vannområdene, etter vedtatt fordelingsnøkkel (HU-PNM sak 20/15).
2. Vannområdene vedtar selv hvordan midlene skal brukes for å styrke kommunens arbeid
med å nå vedtatte mål.
3. Hovedutvalget bevilger kr 200 000 av ekstrabevilgningen til en sammenstilling og
analyse av gjennomførte prosjekter i vannområdene i Akershus.
4. Hovedutvalget setter av kr 500 000 til våtmarksprosjektet på Kjelle.
5. Midlene bevilges fra ansvar 715110.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
18/2017 - Prosjektet "The Bioeconomy Region" - søknad til til Interreg Norge Sverige
programmet
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 533.334 pr. år, totalt inntil 1.600.000 kr, i
tilskudd til kontant medfinansiering av et 3-årig Interreg prosjekt med tittel «The
bioeconomy region».
2. Akershus fylkeskommune bidrar med inntil 100.000 kr pr. år, totalt inntil 300.000 kr,
i form av egeninnsats bestående av materiell og lønn som behøves for prosjektets
gjennomføring, som medfinansiering av et 3-årig Interreg prosjekt med tittel «The
bioeconomy region».
3. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 300.000 kr pr. år, totalt inntil 900.000 kr, i
tilskudd til Kjeller Innovasjon AS for deres deltakelse i prosjektet et 3-årig Interreg
prosjekt med tittel «The bioeconomy region».
4. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 300.000 kr pr. år, totalt inntil 900.000 kr, i
tilskudd til Kunnskapsbyen Lillestrøm ved OREEC for deres deltakelse i et 3-årig
Interregprosjekt med tittel «The bioeconomy region».
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5. Det forutsettes at miljøet på Ås får en sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet.
6. Akershus fylkeskommune er positiv til å være norsk prosjektleder.
7. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 311130.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 533.334 pr. år, totalt inntil 1.600.000 kr, i
tilskudd til kontant medfinansiering av et 3-årig Interreg prosjekt med tittel «The
bioeconomy region».
2. Akershus fylkeskommune bidrar med inntil 100.000 kr pr. år, totalt inntil 300.000 kr,
i form av egeninnsats bestående av materiell og lønn som behøves for prosjektets
gjennomføring, som medfinansiering av et 3-årig Interreg prosjekt med tittel «The
bioeconomy region».
3. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 300.000 kr pr. år, totalt inntil 900.000 kr, i
tilskudd til Kjeller Innovasjon AS for deres deltakelse i prosjektet et 3-årig Interreg
prosjekt med tittel «The bioeconomy region».
4. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 300.000 kr pr. år, totalt inntil 900.000 kr, i
tilskudd til Kunnskapsbyen Lillestrøm ved OREEC for deres deltakelse i et 3-årig
Interregprosjekt med tittel «The bioeconomy region».
5. Det forutsettes at miljøet på Ås får en sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet.
6. Akershus fylkeskommune er positiv til å være norsk prosjektleder.
7. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 311130.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
19/2017 - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften - høringssvar fra Akershus
fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune vil anbefale at den nasjonale vannscooterforskriften, forskrift 21.
juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende, opprettholdes.
2. Akershus fylkeskommune vil subsidiært anbefale å opprettholde den nasjonale
vannscooterforskriften, forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende,
inntil det foreligger en vedtatt regional plan, som forankrer felles forskrift for enhetlige
geografiske vannområder. Aktuelle vannområder i Akershus er indre Oslofjord og vassdrag
fra 2 km².
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3. Akershus fylkeskommune vil anbefale at det i tillegg til at alle vannscooterførere født etter
1980 skal kunne framvise båtførerbevis, utredes om vannscooterførere på grunn av fartøyets
store motorytelse skal ha en høyere alder eller kunne kreves spesifikke kvalifikasjoner,
tilsvarende som for tung motorsykkel.
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende alternative forslag på vegne av
FrP, H og KrF:
1. Akershus fylkeskommune vil anbefale at den nasjonale vannscoterforskriften, forskrift
21. juni 2013 nr 701 om bruk av vannscooter og lignende oppheves.
2. Akershus fylkeskommune mener at kommunene i Akershus selv kan fastsette lokale
forskrifter for å regulere bruken i egne skjærgård, i tråd med lover og regler for
småbåter.
Leder Eirik T. Bøe fremmet følgende tilleggsforslag:
Dersom regjeringen likevel går inn for å likestille regelverket for vannscootere og fritidsbåter,
må det settes i verk tiltak som begrenser høy fart, støy, og konflikter – og som vil beskytte dyreog fuglelivet. Det må være et krav at punktene nedenfor er ivaretatt før forskriften om
vannscooter eventuelt fjernes.
1. Obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, herunder vannscooter.
2. Økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket.
3. Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå
konflikter mellom brukergrupper og med dyre- og fuglelivet på sjøen.
4. Strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.
5. Økte ressurser til holdningsskapende arbeid.
6. For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, innføres en
obligatorisk høyhastighetsopplæring som skal innbefatte kunnskap om natur- og miljø
ved sjøen.
7. Det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooterkjøringen.
8. Innføre støybegrensinger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende
modellene."
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag fikk 6 stemmer (Ap, V, SV og MDG) og falt
 Bøes forslag fikk 2 stemmer (V og MDG) og falt
 Fossums (FrP) forslag ble vedtatt med 7 (H, FrP og KrF) mot 6 stemmer (Ap, V, SV og
MDG)
Innspill fra hovedutvalget for plan, næring og miljø:
1. Akershus fylkeskommune vil anbefale at den nasjonale vannscoterforskriften, forskrift
21. juni 2013 nr 701 om bruk av vannscooter og lignende oppheves.
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2. Akershus fylkeskommune mener at kommunene i Akershus selv kan fastsette lokale
forskrifter for å regulere bruken av egne skjærgård, i tråd med lover og regler for
småbåter.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
20/2017 - Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus fram mot 2025Handlingsprogram 2017
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2017 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalget plan, næring og miljø:
Fylkestinget godkjenner forslaget til handlingsprogrammet 2017 for regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
21/2017 - Ungforsk
Fylkesrådmannens forslag:
1. Rapport Ungforsk 2015 tas til orientering
2. Rapport Ungforsk 2016 tas til orientering
3. Avtalene mellom institusjonene om framtidig organisering støttes
4. AVO og PNM gir økonomisk støtte til arrangementet i 2017 og 2018 med kroner
100 000,- fra hver avdeling. Fremtidig økonomisk støtte forutsetter ny avtale mellom
partene hvor Akershus-forankring sikres
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalget plan, næring og miljø:
1. Rapport Ungforsk 2015 tas til orientering
2. Rapport Ungforsk 2016 tas til orientering
3. Avtalene mellom institusjonene om framtidig organisering støttes
4. AVO og PNM gir økonomisk støtte til arrangementet i 2017 og 2018 med kroner
100 000,- fra hver avdeling. Fremtidig økonomisk støtte forutsetter ny avtale mellom
partene hvor Akershus-forankring sikres

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
22/2017 - Søknad om tilskudd - Kvinner i Business 2017
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune bevilger kr 90 000 til Kvinner i Business for 2017.Dette
forutsetter økonomisk støtte fra Asker kommune og Bærum kommune i tråd med
søknaden.
2. Beløpet belastes ansvar 310031 Innsatsmidler entreprenørskap.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP)
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger kr 90 000 til Kvinner i Business for 2017. Dette
forutsetter økonomisk støtte fra Asker kommune og Bærum kommune i tråd med
søknaden.
2. Beløpet belastes ansvar 310031 Innsatsmidler entreprenørskap.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
23/2017 - Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning.
Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
Fylkesrådmannens forslag:
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Fylkestinget stiller seg bak fylkesrådmannens vurderinger, og ber om at dette blir formulert i et
brev til Stortinget ved Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til
Kunnskapsministeren.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Innspill fra hovedutvalget for plan, næring og miljø:
Fylkestinget stiller seg bak fylkesrådmannens vurderinger, og ber om at dette blir formulert i et
brev til Stortinget ved Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til
Kunnskapsministeren.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
24/2017 - Rapportering på oppfølging av vedtak i hovedutvalg for plan, næring og miljø
2016
Fylkesrådmannens forslag:
Rapport på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for plan, næring og miljø 2016 tas til
orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Rapport på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for plan, næring og miljø 2016 tas til
orientering.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
25/2017 - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om
handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen
Fylkesrådmannens forslag:

12

Fylkestinget mener det ikke er behov for revidert forslag til handlingsprogram for 2017 – 2020
for oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv slik det går fram av punkt
2 i vedtaket i fylkestingsak 135/16, og ber om at neste handlingsprogram som legges fram til
behandling blir for perioden 2018 – 2021.
Fylkestinget tar saken for øvrig til orientering
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Som supplement til gjeldende handlingsprogram settes inn et nytt punkt som sier at:
Akershus fylkeskommune bør ved erstatning av kunstgressbaner ta i bruk andre mer
miljøvennlige materialer enn plast- og gummigranulater i kunstgressbaner og sørge for best
mulig systemer for å begrense spredning av granulat fra banene.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Solums (MDG) tilleggsforslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP)
Innspill fra hovedutvalget for plan, næring og miljø:
1. Fylkestinget mener det ikke er behov for revidert forslag til handlingsprogram for 2017
– 2020 for oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv slik det går
fram av punkt 2 i vedtaket i fylkestingsak 135/16, og ber om at neste handlingsprogram
som legges fram til behandling blir for perioden 2018 – 2021.
2. Akershus fylkeskommune bør ved erstatning av kunstgressbaner ta i bruk andre mer
miljøvennlige materialer enn plast- og gummigranulater i kunstgressbaner og sørge for
best mulig systemer for å begrense spredning av granulat fra banene.
Fylkestinget tar saken for øvrig til orientering

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 15.03.2017
Sak 26/17 Ny frist for klima- og energiplan
Fylkesrådmannens forslag:
Det foreligger ingen forslag fra fylkesrådmannen da saken ble fremmet i møte.
Utvalgets behandling:
Leder Eirik T. Bøe (V) fremmet følgende forslag:
Styringsgruppen for regional plan for klima og energi har fått signaler om at flere kommuner
ønsker å legge den regionale planen til grunn for egen klimaplan. De ønsker å bruke den
regionale planen for klima og miljø som grunnlag for å utarbeide et handlingsprogram. Dette
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krever større grad av involvering i planarbeidet. På bakgrunn av dette fremmes følgende
forslag.
1. Det legges til grunn en planprosess som involverer kommunene i større grad enn
tidsplanen i vedtatt planprogram.
2. Framdriften i vedtatt planprogram endres slik at regional plan for klima og energi i
Akershus vedtas innen utgangen av juni 2018
Det ble ved møtestart enstemmig vedtatt at saken skulle tas til behandling.
Votering:
Bøes (V) forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Styringsgruppen for regional plan for klima og energi har fått signaler om at flere kommuner
ønsker å legge den regionale planen til grunn for egen klimaplan. De ønsker å bruke den
regionale planen for klima og miljø som grunnlag for å utarbeide et handlingsprogram. Dette
krever større grad av involvering i planarbeidet. På bakgrunn av dette fremmes følgende
forslag.
1. Det legges til grunn en planprosess som involverer kommunene i større grad enn
tidsplanen i vedtatt planprogram.
2. Framdriften i vedtatt planprogram endres slik at regional plan for klima og energi i
Akershus vedtas innen utgangen av juni 2018
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