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Orienteringer
1. Tunnelsikkerhet v/Nils Karbø, Statens vegvesen
2. Spørsmål vedr. endring i ombordtillegget og samarbeid med Nettbuss v/Bernt Reitan
Jenssen, Ruter
3. Omlegging av bussflåten - håndtering av gamle busser v/Bernt Reitan Jenssen, Ruter
4. Standardutforming buss v/Bernt Reitan Jenssen, Ruter
5. Drosjenæringen og anbud v/Nina M. Hanssen
6. Status på arbeidet med delregionale mobilitets program v/Thomas Tvedt
7. På slutten av møte ble det gitt en kort foreløpig redegjørelse av NTP og
konsekvensene for Akershus. v/Theis J. Theisen

Innkallingen ble godkjent

Saker til behandling
6/16 Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.

7/16 Fornebubanen - status og organisering av arbeidet med grunneierbidrag
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
1. Fylkesrådmannens redegjørelse for status i arbeidet med Fornebubanen tas til orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt team med høy relevant kompetanse
til å gjennomføre forhandlinger om grunneierbidrag for baneprosjekter.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler med grunneiere om bidrag til
gjennomføring av Fornebubanen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkesrådmannens redegjørelse for status i arbeidet med Fornebubanen tas til orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt team med høy relevant kompetanse
til å gjennomføre forhandlinger om grunneierbidrag for baneprosjekter.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler med grunneiere om bidrag til
gjennomføring av Fornebubanen.

8/16 Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en
åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.
3. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen som
samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.
4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag
ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen
i nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses
regionale planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over
tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
8. Akershus fylkeskommune vil spesielt peke på følgende oppgaveområder i den videre
prosess:

a. De nye regionene må få overført oppgaver fra regionapparatet og fylkesavdelingene
innen Statens vegvesen, og flere riksveger bør vurderes omklassifisert til regionale
veger. Regionene bør også få kjøpsansvaret for regionale jernbanetjenester.
b. Innenfor områdene kunst og kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv er det behov
for en endret ansvars- og oppgavedeling. Innen kulturminnevern bør riksantikvarens
direktorat- og kompetanserolle rendyrkes og størstedelen av førstelinjeoppgavene
overføres til regionalt nivå. Flere tilskuddsordninger som kulturminnefondet, regionalt
miljøprogram, utvalgte kulturlandskap, bevaringsprogrammene og midler til fredete
bygg og anlegg bør overføres til regionalt nivå.
c. En overføring av oppgaver fra IMDi til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. Regionalt nivå vil likevel bidra til at integreringen av
flyktninger og andre innvandrere skjer så effektivt som mulig gjennom de virkemidler
og tjenester som for øvrig ligger til regionene. Enkelte tilskuddsordninger som i dag
forvaltes av IMDi kan imidlertid vurderes lagt til regionene for å støtte opp under
rollen som samfunnsutvikler.
d. En overføring av oppgaver fra Bufetat til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra
til oppsplitting av fagmiljøer. En nærmere vurdering av noen av tilskuddsordningenes
betydning for rollen som samfunnsutvikler kan imidlertid være ønskelig.
e. Organisering og drift av skolehelsetjenesten innen videregående opplæring må tas opp
som en del av den pågående oppgavefordelingen.
f. Overføring av tannhelsetjenesten til kommunene har mindre betydning for
regionnivåets rolle som samfunnsutvikler, men hensynet til effektivitet og muligheten
for å opprettholde sterke fagmiljøer taler mot den foreslåtte overføringen til
kommunene.

Utvalgets behandling:
Det var 12 voterende til stede under behandlingen av denne saken.
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende forslag til ny setning først i punkt 3:
Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning for
regionreform.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, første setning ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, annen setning ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP,
MDG og Sp)
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 kulepunkt 1 og 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
5. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3, kulepunkt 3 ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP,
MDG og V)
6. Schytz tilleggsforslag i punkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
7. Fylkesrådmannens innstilling punkt 4, 5, 6 og 7 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)

8. Fylkesrådmannens innstilling punkt 8 fikk 6 stemmer mot 6 stemmer (Ap, FrP) og ble
vedtatt med leders dobbeltstemme.
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av
sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2.

Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en
åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.

3.

Overføring av oppgaver fra staten til et nytt regionalt folkevalgt nivå er en forutsetning for
regionreform. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å
styrke rollen som samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.

4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag
ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen
i nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses
regionale planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over
tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
8. Akershus fylkeskommune vil spesielt peke på følgende oppgaveområder i den videre
prosess:

a. De nye regionene må få overført oppgaver fra regionapparatet og fylkesavdelingene
innen Statens vegvesen, og flere riksveger bør vurderes omklassifisert til regionale
veger. Regionene bør også få kjøpsansvaret for regionale jernbanetjenester.
b. Innenfor områdene kunst og kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv er det behov
for en endret ansvars- og oppgavedeling. Innen kulturminnevern bør riksantikvarens
direktorat- og kompetanserolle rendyrkes og størstedelen av førstelinjeoppgavene
overføres til regionalt nivå. Flere tilskuddsordninger som kulturminnefondet, regionalt
miljøprogram, utvalgte kulturlandskap, bevaringsprogrammene og midler til fredete
bygg og anlegg bør overføres til regionalt nivå.
c. En overføring av oppgaver fra IMDi til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. Regionalt nivå vil likevel bidra til at integreringen av
flyktninger og andre innvandrere skjer så effektivt som mulig gjennom de virkemidler
og tjenester som for øvrig ligger til regionene. Enkelte tilskuddsordninger som i dag
forvaltes av IMDi kan imidlertid vurderes lagt til regionene for å støtte opp under
rollen som samfunnsutvikler.
d. En overføring av oppgaver fra Bufetat til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra
til oppsplitting av fagmiljøer. En nærmere vurdering av noen av tilskuddsordningenes
betydning for rollen som samfunnsutvikler kan imidlertid være ønskelig.
e. Organisering og drift av skolehelsetjenesten innen videregående opplæring må tas opp
som en del av den pågående oppgavefordelingen.
f. Overføring av tannhelsetjenesten til kommunene har mindre betydning for
regionnivåets rolle som samfunnsutvikler, men hensynet til effektivitet og muligheten
for å opprettholde sterke fagmiljøer taler mot den foreslåtte overføringen til
kommunene.

9/16 Konsekvenser av å oppheve felles løyvedistrikt for drosje med Oslo
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
Akershus fylkeskommune ønsker å opprettholde dagens ordning med felles løyvedistrikt for
Akershus og Oslo.
Utvalgets behandling:
Representanten Finn Terje Tønnessen (FrP) fremmet følgende forslag:
Akershus fylkeskommune vil primært oppheve konsesjonsordning med drosjeløyver og ser
behovet for en utredning av dette.
Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Tønnessens forslag, ble
innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (FrP)

Hovedutvalg for samferdsels vedtak:
Akershus fylkeskommune ønsker å opprettholde dagens ordning med felles løyvedistrikt for
Akershus og Oslo.

10/16 Belønningsordningen - Søknad om ekstramidler for 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling

1. Fylkesutvalget tar søknaden om økte midler til Oslo og Akershus fra belønningsordningen
for 2016 til orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til sammen med Oslo å foreta nødvendige tilpasninger ved en
tildelt ramme som avviker fra søknaden.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkesutvalget tar søknaden om økte midler til Oslo og Akershus fra belønningsordningen
for 2016 til orientering.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til sammen med Oslo å foreta nødvendige tilpasninger ved en
tildelt ramme som avviker fra søknaden.

11/16 Skogbruksstrategi for Akershus og Oslo 2016-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.
Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende forslag:
Fylkesutvalget vil be om at følgende tilleggsføringer legges til grunn for bruken av planen:
• Bioenergi fra skog er omdiskutert og har i flere tilfeller et negativt karbonavtrykk i et
perspektiv på under hundre år. Det bør derfor bare stimuleres til bioenergiproduksjon som er
klimanøytral.
• Det er behov for en avklaring av forholdet mellom Markaloven og skogbruksloven mht.
veibygging og utbedring. Satsingen på oppgradering av veinettet kan komme i strid med
verne- og friluftslivsinteressene.

• Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, gjennom å utvide
virkeområdet for markaforskriften slik at den skal omfatte en større del av skogene i
Akershus.
• Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal vernes.
• Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres etter
Forest Stewardship Council/NFCsystemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
• Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av NFC
i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
• Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane, der det
er hensiktsmessig
• Markberedning og gjødsling må være klimanøytral og ikke komme i konflikt med
biomangfold.
• Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral skogbasert bioenergi skal øke
med 20 prosent i løpet av strategiperioden.
Fylkesutvlaget ber om en tilbakemelding på hvordan merknaden blir fulgt opp
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres etter
Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av NFC
i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende forslag:
Nytt kulepunkt, under kap 5 (s.18)
 Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig.
Leder Solveig Schytz (V) foreslo å sende forslagene med saken til behandling i
fylkesutvalget og fikk sin tilslutning til det.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.
Forslag som følger saken til fylkesutvalget:
Forslag fra Solveig Schytz (V):
Fylkesutvalget vil be om at følgende tilleggsføringer legges til grunn for bruken av planen:
• Bioenergi fra skog er omdiskutert og har i flere tilfeller et negativt karbonavtrykk i et
perspektiv på under hundre år. Det bør derfor bare stimuleres til bioenergiproduksjon som er
klimanøytral.

• Det er behov for en avklaring av forholdet mellom Markaloven og skogbruksloven mht.
veibygging og utbedring. Satsingen på oppgradering av veinettet kan komme i strid med
verne- og friluftslivsinteressene.
• Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, gjennom å utvide
virkeområdet for markaforskriften slik at den skal omfatte en større del av skogene i
Akershus.
• Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal vernes.
• Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres etter
Forest Stewardship Council/NFCsystemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
• Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av NFC
i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
• Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane, der det
er hensiktsmessig
• Markberedning og gjødsling må være klimanøytral og ikke komme i konflikt med
biomangfold.
• Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral skogbasert bioenergi skal øke
med 20 prosent i løpet av strategiperioden.
Fylkesutvlaget ber om en tilbakemelding på hvordan merknaden blir fulgt opp
Forslag fra Kristin Antun (MDG):
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres etter
Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. AFK skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av NFC i samarbeid med
aktuelle miljøorganisasjoner.
Forslag fra Tonje Brenna (Ap)
Nytt kulepunkt, under kap 5 (s.18)
 Fylkeskommunen skal bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane,
der det er hensiktsmessig.

12/16 Høringsuttalelse - Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at Oslo kommune iverksetter tiltak som bedrer
luftkvaliteten på dager med særlig høy forurensning. Det er et godt tiltak for folkehelsen at
luftforurensningen reduseres særlig for barn og andre utsatte grupper.
2. I tiden som kommer er det viktig at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune samarbeider
om tiltak som er effektive, uten å påføre innbyggerne og næringslivet urimelige ulemper og
uforutsigbarhet.

Utvalgets behandling:
Leder Solveig Schytz (V) foreslo å endre punkt to ved å sett punktum etter ordet: effektive og
fjerne resten av setningen.
Representanten Finn Terje Tønnessen (FrP) fremmet alternativt forslag til fylkesrådmannens
innstilling:
Akershus fylkeskommune anbefaler at Akershus fylkeskommune, sammen med Oslo kommune
ser på konstruktive tiltak som sikrer at forurensningen reduseres effektivt, men uten urimelige
og/eller uforutsigbare konsekvenser for innbyggerne.
Votering:
1. Tønnessens forslag fikk 2 stemmer og falt
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 frem til effektive, ble enstemmig vedtatt.
4. Schyts forslag om å fjerne siste del av setningen i punkt 2, ble vedtatt med 7 mot 6
stemmer (H, Sp, FrP)
Hovedutvalg for samferdsels vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at Oslo kommune iverksetter tiltak som bedrer
luftkvaliteten på dager med særlig høy forurensning. Det er et godt tiltak for folkehelsen at
luftforurensningen reduseres særlig for barn og andre utsatte grupper.
2. I tiden som kommer er det viktig at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune samarbeider
om tiltak som er effektive.
13/16 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for samferdsel i 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
Hovedutvalg for samferdsel tar rapporten til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels vedtak:
Hovedutvalg for samferdsel tar rapporten til orientering.

14/16 Etatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029. Håndtering av
høringsprosess
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samferdsel - 02.03.2016
Innstilling
Hovedutvalget for samferdsel ber om at etatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029
sendes på høring til regionrådene i Akershus, med høringsfrist 30.04.2016.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels vedtak:
Hovedutvalget for samferdsel ber om at etatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029
sendes på høring til regionrådene i Akershus, med høringsfrist 30.04.2016.

