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Hovedutvalgets medlemmer fikk i forkant av møtet tilsendt forslag til tillegg i innstillingen til
sak 2/16 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2016. Hovedutvalgets
innspill ble gjort ut i fra det tilsendte forslaget.
Hovedutvalg for plan, næring og miljø kom med følgende bestillinger:
 Orientering om tilskuddsforvaltning
 Orientering fra Ruter
 Orientering fra ZERO
Det ble meldt 3 saker til eventuelt:
 Repr. Øyvind Solum (MDG) foreslo at utvalgsleder eller administrasjonen legger til rette
for at hovedutvalg for plan, næring og miljø inviteres til og får delta på
Bærekraftkonferansen i Hurdal 23. og 24. juni 2016.
 Repr. Torunn Skottevik (Ap) foreslo planlegging av studietur for hovedutvalg for plan,
næring og miljø. Skottevik understreket at en slik tur har stor nytte tidlig i perioden. Det
er også et poeng å styre unna valgår. Videre foreslo Skottevik at det vurderes en
sammenslåing av studietur med hovedutvalg for samferdsel. Hovedutvalget ga sin
tilslutning til at leder Eirik Bøe (V), nestleder Gunnar Melgaard (H) og Torunn Skottevik
(Ap) utarbeider skisse til opplegg.
 Leder Eirik Bøe (V) ønsker at hovedutvalget blir flinkere til å koordinere forslag til
innstillinger i forkant av møtene. Argumentet er at det vil lette møtegjennomføringen å
unngå lange forslag «over bordet». Repr. Skottevik (Ap) foreslo at hovedutvalget sitter
sammen i 15-20 minutter før hvert møte for å samkjøre seg og fikk utvalgets tilslutning
til dette.
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Saker til behandling
1/16 Regional plan for masseforvaltning i Akershus - høringsforslag
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
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 Tone Merete Hansen (Ap) fremmet forslag om at fylkesrådmannen tar med
følgende punkter til regional plan for masseforvaltning i Akershus, på vegne av Ap, MDG og
SV:
-

Det skal legges til rette for forsvarlig handtering av forurenset masse ved å utrede egnede
områder for handtering 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.
Det forutsettes at planen danner grunnlag for innsigelser.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra Hansen (Ap) ble enstemmig vedtatt og følger saken.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Høringsforslag til Regional plan for masseforvaltning i Akershus legges ut til offentlig ettersyn
med høringsfrist 30. april 2016 (jf. Plan- og bygningsloven § 8-3).
Forslag som følger saken:
- Det skal legges til rette for forsvarlig handtering av forurenset masse ved å utrede egnede
områder for handtering 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.
- Det forutsettes at planen danner grunnlag for innsigelser.

2/16 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
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Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i prioritert rekkefølg
1. Bedring av kornøkonomien.
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 på
heltid.
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Bøe (V) fremmet følgende endringsforslag Nytt pkt. 1: Bedring av kornøkonomien og styrking av rammevilkårene for å nå de nasjonale
målene for økologisk kornproduksjon.
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag –
Nytt pkt.: Stimulere til økt storfekjøttproduksjon ved en økning i kvalitetstilskuddet for
storfekjøtt.
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Ap, MDG og SVNytt pkt. 4: 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.
Nytt pkt. 5: Styrke økonomien i beitebruk, slik at kulturlandskapet holdes åpent og at
matproduksjonen i fylket øker.
Nytt pkt. 6: Legge til rette for økt produksjon av frukt, grønt og bær i Akershus.
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
Pkt. 3. endres: Bedre skattemessige ordninger for drenering […]
Nytt siste pkt.: Oppheve konsesjonslovens bestemmelser om boplikt og jordlovens
bestemmelser om delingsforbud.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet endringsforslag i innstillingens pkt. 7:
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«på heltid» strykes fra setningen.
Votering:
 Fossums (FrP) endrings- og tilleggsforslag fikk 1 stemme og falt.
 Bøes (V) endringsforslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
 Innstillingens pkt. 2-6 ble enstemmig vedtatt.
 Solums (MDG) endringsforslag ble vedtatt mot 1 stemme (FrP).
 Melgaards (H) forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og SV). Nytt pkt. 8.
 Hansens (Ap) fellesforslag nytt pkt. 4 ble vedtatt mot 1 stemme (FrP). Nytt pkt. 9.
 Hansens (Ap) fellesforslag nytt pkt. 5 fikk 5 stemmer (Ap, MDG,SV) og falt.
 Hansens (Ap) fellesforslag nytt pkt. 6 fikk 5 stemmer (Ap, MDG,SV) og falt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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.

3/16 Føringer for bevilgning av tilskudd
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø gir sin tilslutning til «Generelle føringer for
fylkeskommunens innsats innenfor næring og by- og tettstedsutvikling».

7

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø gir sin tilslutning til «Generelle føringer for
fylkeskommunens innsats innenfor næring og by- og tettstedsutvikling».

4/16 Attraktive byer og tettsteder 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Vekstområdene i regional plan for areal og transport prioriteres tydeligere i
tilskuddsordningen for å inspirere til utvikling av attraktive og levende byer og tettsteder.
2. Akershus fylkeskommune stimulerer til at kommuner deltar i internasjonale
byutviklingsprogram.
3. By- og tettstedssatsingen videreutvikles ved å invitere til regionalt samarbeid om
kvalitative dimensjoner i by- og tettstedsutvikling med Statens Vegvesen,
Riksantikvaren og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Bøe (V) foreslo å sende saken tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse: Saken sendes tilbake og utvalget ber om at ny sak fremmes som et klart svar på de
utfordringer og føringer som ligger i regional areal- og transportplan.
Votering:
Bøes forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Saken sendes tilbake og utvalget ber om at ny sak fremmes som et klart svar på de utfordringer
og føringer som ligger i regional areal- og transportplan.

5/16 Oslo Arkitekturtriennale - konferanse under triennaleprogrammet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
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.
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Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (FrP).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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.

6/16 Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2016 Fordeling av statlige
regionale utviklingsmidler 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø stiller seg bak Regionalt innovasjonsprogram
(RIP) for Oslo og Akershus 2016 slik det er presentert i saken, og vedtar fordeling av
10,681 mill. kr i samsvar med fylkesrådmannens anbefaling.
2. Akershus fylkeskommunes finansierer prosjektene i Regionalt innovasjonsprogram
2016 slik:
Innsatsmidler til innovasjon og entreprenørskap
8 061 000 kr
Statlige regionale utviklingsmidler
2 620 000 kr
SUM
10 681 000 kr
3. De statlige regionale utviklingsmidlene for Akershus disponeres slik:
Etablererveiledningstjenesten i Akershus (RIP)
Arbeidspakke 2: Innovasjon og entreprenørskapskultur (RIP)
Omstilling. Jobbsenter for overtallige i Asker(RIP)
Startupforum for internasjonale gründertalenter II (RIP)
Green Techmakers (RIP)
Innovativ miljøteknologi i næringsbygg (RIP)
SUM

4 000 000 kr
700 000 kr
450 000 kr
320 000 kr
700 000 kr
450 000 kr
6 620 000 kr

Utvalgets behandling:

Votering:
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Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø stiller seg bak Regionalt innovasjonsprogram
(RIP) for Oslo og Akershus 2016 slik det er presentert i saken, og vedtar fordeling av
10,681 mill. kr i samsvar med fylkesrådmannens anbefaling.
2. Akershus fylkeskommunes finansierer prosjektene i Regionalt innovasjonsprogram 2016
slik:
Innsatsmidler til innovasjon og entreprenørskap
8 061 000 kr
Statlige regionale utviklingsmidler
2 620 000 kr
SUM
10 681 000 kr
3. De statlige regionale utviklingsmidlene for Akershus disponeres slik:
Etablererveiledningstjenesten i Akershus (RIP)
Arbeidspakke 2: Innovasjon og entreprenørskapskultur (RIP)
Omstilling. Jobbsenter for overtallige i Asker(RIP)
Startupforum for internasjonale gründertalenter II (RIP)
Green Techmakers (RIP)
Innovativ miljøteknologi i næringsbygg (RIP)
SUM

4 000 000 kr
700 000 kr
450 000 kr
320 000 kr
700 000 kr
450 000 kr
6 620 000 kr

7/16 Biogass Oslofjorden. Oppnevning av representant til styringsgruppe.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalget oppnevner ……… som Akershus fylkeskommunes representant i styringsgruppen
for Biogass Oslofjord.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet forslag om at hovedutvalgets leder Eirik Bøe (V)
oppnevnes som Akershus fylkeskommunes representant i styringsgruppen for Biogass
Oslofjord.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedtutvalgets vedtak:
Hovedutvalget oppnevner Eirik Bøe (V) som Akershus fylkeskommunes representant i
styringsgruppen for Biogass Oslofjord.
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8/16 Strategi for miljøvennlig kollektivtransport i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
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.
3. Administrasjonen bes om å gi løpende orienteringer om Ruters arbeid med å sikre en
utslippsfri og fossilfri kollektivtransport.
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet alternativt forslag til innstillingens pkt. 2:
Ruter skal delta og aktivt støtte utviklingsprosjekter og forskningsarbeid som kan bidra til økt
miljøkvalitet for kollektivtrafikken i Norge. Det viktigste miljøtiltaket Ruter kan gjøre er å sørge
for at det legges til rette for at flere kan velge kollektiv transport.
Votering:
 Fossums (FrP) forslag fikk 1 stemme og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
 Fylkesrådmannens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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.
3. Administrasjonen bes om å gi løpende orienteringer om Ruters arbeid med å sikre en
utslippsfri og fossilfri kollektivtransport.

9/16 Avtale mellom ZERO og Akershus fylkeskommunen om utviklingsarbeid for
hydrogen som drivstoff
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med ZERO med varighet av ett år.
2. Etter avtaleperiodens utløp foretas det en evaluering av avtalen som grunnlag for
vurdering om videreføring.
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3. Avtalen har en økonomisk ramme på 400.000 kr, som dekkes fra Miljøfondet, ansvar
415114.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med ZERO med varighet av ett år.
2. Etter avtaleperiodens utløp foretas det en evaluering av avtalen som grunnlag for
vurdering om videreføring.
3. Avtalen har en økonomisk ramme på 400.000 kr, som dekkes fra Miljøfondet, ansvar
415114.

10/16 BIOfuelStøtte til søknad fra NMBU til Forskningsrådets program
"Forskningssentrene for miljøvennlig teknologi" (FME
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune deltar som bruker i søknaden «Norsk senter for bærekraftig
biodrivstoff og -energi» i Forskningsrådets FME-program.
2. Akershus fylkeskommune bidrar til finansieringen av prosjektet med kr 250.000,- årlig i
en 5-års periode.
3. Beløpet finansieres fra Miljøfondet, ansvar 715114.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune deltar som bruker i søknaden «Norsk senter for bærekraftig
biodrivstoff og -energi» i Forskningsrådets FME-program.
2. Akershus fylkeskommune bidrar til finansieringen av prosjektet med kr 250.000,- årlig i
en 5-års periode.
3. Beløpet finansieres fra Miljøfondet, ansvar 715114.
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11/16 Mobile Zero Emission Energy Systems (MoZEES)
Støtte til søknad fra Institutt for Energiteknikk (IFE) til Forskningsrådets program
"Forskning for miljøvennlig teknologi" (FME)
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
4. Akershus fylkeskommune deltar som bruker i søknaden «Mobile Zero Emission Energy
Systems» i Forskningsrådets FME-program.
5. Akershus fylkeskommune bidrar til finansieringen av prosjektet med kr 500.000,- årlig i
en 5-års periode.
6. Beløpet finansieres fra Miljøfondet, ansvar 715114.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune deltar som bruker i søknaden «Mobile Zero Emission Energy
Systems» i Forskningsrådets FME-program.
2. Akershus fylkeskommune bidrar til finansieringen av prosjektet med kr 500.000,- årlig i
en 5-års periode.
3. Beløpet finansieres fra Miljøfondet, ansvar 715114.

12/16 Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 03.02.2016
Fylkesrådmannens 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.
2 Fylkeskommunens nybyggprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon i klimagassutslipp. En måte å
gjøre dette på er å bygge nye skoler i massivtre.
3 Administrativ sammenslåing av Bleiker og Asker videregående skole utredes våren
2016.
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Administrativ sammenslåing av Kjelle og Bjørkelangen videregående skole utredes
våren 2016.
Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i
2016, og dette ses i sammenheng med skoledriften.
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.
Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
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.
I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
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.
Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres
til skolestart i 2023.
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.
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.
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.
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.
Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
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
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samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
20 Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
21 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.
22 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.
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Bøe (V) foreslo at hovedutvalg for plan, næring og miljø tar saken til orientering.
Votering:
Bøes (V) forslag om å ta saken til orientering ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Hovedutvalg for plan,næring og miljø tar saken til orientering.
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