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Fylkesordfører Ole Haabeth deltok i møtet fra sak nr. 108/2016.
Orienteringer gitt i møtet:
Næringssjef Anne K. Wold og næringsrådgiver Steinar Normann orienterte om Regional plan
for næringsutvikling, forskning og innovasjon. Ulike og viktige satsingsområder for fremtiden
for økt sysselsetting, verdiskaping og innovasjon. Planen skal senere sendes på høring og vil
være bindende for Østfold fylkeskommune og førende for all offentlig virksomhet i Østfold.

Kultursjef Toril Mølmen orienterte om Østfoldtalentet generelt, om fjorårets og ordningens
første vinner Patrik Stenseth fra Sarpsborg og hvilken positiv betydning dette har hatt ved å
bli trukket frem som talent i Østfold.
Prosjektrådgiver Yngve Dramstad orienterte om skolebruksplanen. Ved utbygging av
eksisterende skoler og ved bygging av nye skoler, - de krav, ønsker og kostnader som settes i
forbindelse med fylkeskommunale/interkommunale idrettsanlegg/haller.
Kulturminnerådgiver Ida Charlotte Wendel orienterte om Middelalderprosjektet. –
Gjennomførte og planlagte prosjekter.
Innvilget permisjon:
Rune Fredriksen (Ap) ble innvilget permisjon fra møtet en kort periode og Gunnel Edfeldt (Ap)
tiltrådte som vararepresentant.
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PS 104/2016 Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region - region
Viken
Fylkesordførerens forslag til innstilling
1. Fylkestinget godkjenner avtalen som danner grunnlaget for sammenslåing av de tre
fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold og reglementet som beskriver
fellesnemndas oppgaver og fullmakter.
2. Fylkestinget benytter seg av sin initiativrett og søker stortinget om å danne en ny region
bestående av fylkene Østfold, Buskerud og Akershus.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesordførers forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Næring og kulturkomiteens innstilling 23.11.2016:
Saken om Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region – region Viken, tas til orientering.

PS 105/2016 Søknad om tilskudd til desentralisert ordning for
kulturhus - Sarpsborg scene - Sarpsborg kommune
Komitelederens forslag til innstilling
Det bevilges inntil 10 000 000 mill. kroner til Sarpsborg scene som Regionalt kulturbygg. Det
forutsettes at investeringene gjennomføres som planlagt (nivå og fremdrift) og at Sarpsborg
kommune forplikter seg til de forutsetninger som er gitt for slikt tilskudd i prosedyrer og krav
for Desentralisert ordning for kulturhus.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Komiteleder spesifiserte at det i saken er ment å bevilge inntil kr. 10 millioner, dersom
fylkesrådmannens og komitelederens innstilling kunne føre til misforståelse.
Votering:
Komiteleders forslag til innstilling med spesifiseringen gjort av komiteleder Andreas Lervik,
ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens innstilling 23.11.2016:
Det bevilges inntil kr. 10 millioner til Sarpsborg scene som Regionalt kulturbygg. Det
forutsettes at investeringene gjennomføres som planlagt (nivå og fremdrift) og at Sarpsborg
kommune forplikter seg til de forutsetninger som er gitt for slikt tilskudd i prosedyrer og krav
for Desentralisert ordning for kulturhus.

Saksordfører: Lars Pedersen Due (Ap)

PS 106/2016 Sluttrapport for Kompetanseoffensiven
Komitelederens forslag til innstilling
Sluttrapport for Kompetanseoffensiven 2015 tas til orientering

Næring og kulturkomiteens behandling:
Tor Prøitz (H) fremmet følgende tilleggsforslag til saken på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt: Rapporten viser gap mellom opprinnelige mål og oppnådde resultater. Rapporten
beskriver gjennomføring av prosjektene og lite om resultatene som er oppnådd etter bruk av
et budsjett på ca. kr. 42 millioner.
Programmets utforming er rettet mot økt kompetanse, men Kompetanseoffensiven er ikke
spesifikt innrettet mot styrking av formell kompetanse.
Votering:
Komiteleders forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tillegg fremmet av Tor Prøitz fikk 4 stemmer (H og FrP) og falt.

Næring og kulturkomiteens innstilling 23.11.2016:
Sluttrapport for Kompetanseoffensiven 2015 tas til orientering

PS 107/2016 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2017
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,6 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,94 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre
år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.
2. Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).
3. Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2017 på kr 158,7 mill vedtas.
4. Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2017 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.
5. Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2017 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å




omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 141,5 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 13,9 mill
3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 12,7 mill eks. avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 7,5 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 489,6
mill eks. avskrivninger



benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av
at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

7. For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett”.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Næring og kulturkomiteens innstilling 23.11.2016:
Saken om Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2017 tas til orientering.

PS 108/2016 Orientering. FNs bærekraftsmål - Agenda 2030 og The
New Urban Agenda
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Økt urbanisering gir blant annet utfordringer med flere arealkonflikter, tilstrekkelig
boligutbygging og effektiv infrastruktur. Det er en utvikling som er gjeldende over hele
verden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på utviklingstrekkene og
utfordringene som New Urban Agenda peker på, blant annet i sin Prop 1 s (2016-2017) under
overskriften planlegging og byutvikling. Dette viser at New Urban Agenda er et sentralt og
aktuelt dokument som det bør tas høyde for i det videre arbeidet med fylkesplanen. FNs
bærekraftsmål «2030 Agenda» og «The New Urban Agenda» tas til orientering.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:

Fylkesordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 23.11.2016:
Økt urbanisering gir blant annet utfordringer med flere arealkonflikter, tilstrekkelig
boligutbygging og effektiv infrastruktur. Det er en utvikling som er gjeldende over hele
verden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på utviklingstrekkene og
utfordringene som New Urban Agenda peker på, blant annet i sin Prop 1 s (2016-2017) under
overskriften planlegging og byutvikling. Dette viser at New Urban Agenda er et sentralt og
aktuelt dokument som det bør tas høyde for i det videre arbeidet med fylkesplanen. FNs
bærekraftsmål «2030 Agenda» og «The New Urban Agenda» tas til orientering.

PS 109/2016 Resultater fra søknader til Klimasats-ordningen
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Fylkesutvalget tar fremlagte saksdokument til etterretning, og imøteser saksfremlegg som vil
detaljere fremdriftsplanene i prosjektene nærmere.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 23.11.2016:
Næring og kulturkomiteen tar fremlagte saksdokument til etterretning, og imøteser saksfremlegg
som vil detaljere fremdriftsplanene i prosjektene nærmere.

PS 110/2016 Regionalparken Haldenkanalen - strategidokument for
2017 - 2022
Fylkesordførerens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Østfold fylkeskommune sier opp nåværende avtale med regionalparken
Haldenkanalen innen 31.12.2016.
Regionalparken Haldenkanalen benytter 2017 til å avklare hvem som vil være
fremtidige deltakere og hvilke økonomiske rammer regionalparken har for å nå
målsettingen i strategiplanen for 2017-2022.
Arbeidet med regionalparken Haldenkanalen innpasses i Næringsriket Østfolds
strategier og tiltaksplaner, for mulig videre finansiering fra 2018 – 2022.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Alf Martin Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag til saken på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Tillegg punkt 2: (Ordet eiere settes inn) Deltakere/eiere

I tillegg bør det gis en anbefaling om hvem som skal være eiere av Haldenvassdragets
Kanalselskap AS.
Punkt 3 strykes.
Andreas Lervik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til saken:
Tillegg punkt 3: (Ordet bør settes inn) Arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen bør
innpasses i Næringsriket Østfolds…
Nytt punkt 4: Framtidig finansiering av tiltak i Haldenkanalen, herunder Regionalpark Halden,
bør sees i sammenheng med sak om «støtte til næringsutvikling og lokalsamfunn i
distriktene» (ref statsbudsjettet kap 550). Sak om fordeling av disse midlene blir lagt fram til
komiteen i februar 2017.
Følgende omforente forslag ble fremmet på vegne av komiteen:
Omforent forslag: Saken oversendes administrasjonen for en bredere redegjørelse av
vedtakets punkt 2 inkludert det foreslåtte tillegg, og en ny sak fremlegges til et senere møte.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordførers forslag til vedtak punk 2, med en tilføring av deltakere/eiere, ble enstemmig
vedtatt.
Fylkesordførers forslag til vedtak punk 3, med det foreslåtte tillegg fra Andreas Lervik, ble
vedtatt mot 4 stemmer (H og FrP stemte mot)
Nytt punkt 4 foreslått av Andreas Lervik ble enstemmig vedtatt.
Tillegg punkt 2 fremmet av Alf Martin Ulven oversendes administrasjonen for en bredere
redegjørelse og fremlegging av ny sak.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 23.11.2016:
1.
2.
3.
4.

Østfold fylkeskommune sier opp nåværende avtale med regionalparken
Haldenkanalen innen 31.12.2016.
Regionalparken Haldenkanalen benytter 2017 til å avklare hvem som vil være
fremtidige deltakere/eiere og hvilke økonomiske rammer regionalparken har for å nå
målsettingen i strategiplanen for 2017-2022.
Arbeidet med regionalparken Haldenkanalen bør innpasses i Næringsriket Østfolds
strategier og tiltaksplaner, for mulig videre finansiering fra 2018 – 2022.
Framtidig finansiering av tiltak i Haldenkanalen, herunder Regionalpark Halden, bør
sees i sammenheng med sak om «støtte til næringsutvikling og lokalsamfunn i
distriktene» (ref statsbudsjettet kap 550). Sak om fordeling av disse midlene blir lagt
fram til komiteen i februar 2017.

PS 111/2016 Medfinansiering til prosjektutvikling Grön tillväxt.
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune bidrar med inntil 100 000 kroner til Svinesundskomiteen til utforming
av neste utviklingsfase i Grön tillväxt.

Det forutsettes at Västra Götalandsregionen bidrar tilsvarende.
Kostnaden dekkes av midler avsatt til Strategisk næringsutvikling konto 143000 7010.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 23.11.2016:
Østfold fylkeskommune bidrar med inntil 100 000 kroner til Svinesundskomiteen til utforming
av neste utviklingsfase i Grön tillväxt.
Det forutsettes at Västra Götalandsregionen bidrar tilsvarende.
Kostnaden dekkes av midler avsatt til Strategisk næringsutvikling konto 143000 7010

PS 112/2016 Se Østfolds kulturminner!
Fylkesordførerens forslag til vedtak
Programperioden for Se Østfolds kulturminner! - program for tilgjengeliggjøring av
førreformatoriske kulturminner i Østfold 2012-2016 utvides med 4 år, frem til 2020. Det
bevilges kr 3,0 mill av allerede reserverte midler fra Regionalt utviklingsfond til programmet.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Tor Prøitz (H) fremmet følgende tilleggsforslag til saken på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt: Av posten vedrørende Solbergtårnet på kr. 2 millioner, avsettes kr. 300.000 til å
fremme større aktivitet for å tilgjengeliggjøre førreformatoriske kulturminner. Med større
aktivitet forstås tiltak som vil kunne ha stoppeffekt for forbipasserende.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av Tor Prøitz fikk 5 stemmer og falt (H, FrP og Sp stemte for)

Næring og kulturkomiteens uttalelse 23.11.2016:
Programperioden for Se Østfolds kulturminner! - program for tilgjengeliggjøring av
førreformatoriske kulturminner i Østfold 2012-2016 utvides med 4 år, frem til 2020. Det
bevilges kr 3,0 mill av allerede reserverte midler fra Regionalt utviklingsfond til programmet.

PS 113/2016 Mulig deltagelse i Forskningsprosjektet FjordOsII Søknad til Oslofjordfondet
Komitélederens forslag til vedtak
1. Østfold fylkeskommune deltar i FjordOsII-prosjektet med NOK 150 000,- fordelt på tre år
(2017-2019), til sammen NOK 150 000,- i henhold til prosjektbeskrivelse. Beløpet belastes
kontostreng Ansvar 152020, funksjon 7162. (Klima, vann og landbruksseksjonens budsjett,
post avsatt til utredninger og kunnskapsinnhenting).
2. Østfold fylkeskommune deltar i prosjektgruppe med 150 timer fordelt på tre år (20172019).

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 23.11.2016:
1. Østfold fylkeskommune deltar i FjordOsII-prosjektet med NOK 150 000,- fordelt på tre år
(2017-2019), til sammen NOK 150 000,- i henhold til prosjektbeskrivelse. Beløpet belastes
kontostreng Ansvar 152020, funksjon 7162. (Klima, vann og landbruksseksjonens budsjett,
post avsatt til utredninger og kunnskapsinnhenting).
2. Østfold fylkeskommune deltar i prosjektgruppe med 150 timer fordelt på tre år (20172019).

PS 114/2016 Samarbeid om arrangement mellom Østfold
fylkeskommune og VisitØstfold AS
Komitélederens forslag til vedtak



Østfold fylkeskommune inviterer VisitØstfold AS til et pilotprosjekt om samarbeid om
profilering av Østfold gjennom store arrangement i 2017.
Østfold fylkeskommune setter av inntil kr. 380.000,- til samarbeidet. Midlene hentes
fra budsjetterte midler til VisitØstfold AS på næringsseksjonens budsjett. Midlene
settes av under følgende vilkår:
o Samarbeidet skal gjelde arrangement som får tilskudd gjennom Østfold
fylkeskommunes tilskuddsordning «Støtte til større arrangement som
profilerer Østfold»
o Disse arrangementene skal prioriteres i VisitØstfold AS handlingsplan 2017, og
at VisitØstfold AS setter av midler fra sitt eget budsjett til profilering.
o Minimum 75% av de fylkeskommunale midlene i pilotprosjektet skal gå til kjøp
av sponsorpakker for Østfold fylkeskommune og VisitØstfold AS sammen.
o Østfold fylkeskommune og VisitØstfold AS skal ha felles dialog med
arrangementene og forhandler sammen.
o Prosjektledelsen er hos VisitØstfold AS

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 23.11.2016:



Østfold fylkeskommune inviterer VisitØstfold AS til et pilotprosjekt om samarbeid om
profilering av Østfold gjennom store arrangement i 2017.
Østfold fylkeskommune setter av inntil kr. 380.000,- til samarbeidet. Midlene hentes
fra budsjetterte midler til VisitØstfold AS på næringsseksjonens budsjett. Midlene
settes av under følgende vilkår:
o Samarbeidet skal gjelde arrangement som får tilskudd gjennom Østfold
fylkeskommunes tilskuddsordning «Støtte til større arrangement som
profilerer Østfold»
o Disse arrangementene skal prioriteres i VisitØstfold AS handlingsplan 2017, og
at VisitØstfold AS setter av midler fra sitt eget budsjett til profilering.
o Minimum 75% av de fylkeskommunale midlene i pilotprosjektet skal gå til kjøp
av sponsorpakker for Østfold fylkeskommune og VisitØstfold AS sammen.
o Østfold fylkeskommune og VisitØstfold AS skal ha felles dialog med
arrangementene og forhandler sammen.
o Prosjektledelsen er hos VisitØstfold AS

PS 115/2016 Større arrangementer som profilerer Østfold - VM for
8mR på Hankø 2017 - Kongelige Norske Seilforening
Komitélederens forslag til vedtak
Det forhandles med VM for 8mR 2017 om kjøp av en sponsorpakke for inntil kr 75.000,-

Næring og kulturkomiteens behandling:
Komiteleder fremmet ytterligere tilførsel til forslag til vedtak:
Beløpet dekkes av Næring og kulturkomiteens disposisjonsfond.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak med det foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 23.11.2016:
Det forhandles med VM for 8mR 2017 om kjøp av en sponsorpakke for inntil kr 75.000,Beløpet dekkes av Næring og kulturkomiteens disposisjonsfond.

PS 116/2016 Tilskuddsordningen -Større arrangementer som
profilerer Østfold. Søknad fra O-VM 2019
Komitélederens forslag til vedtak
VM Orientering 2019 AS gis et tilskudd på kr 120 000 til forberedelser av VM 2019,
«Euromeeting 2017» og Prøve VM/World Cup arrangementet i 2018. Østfold fylkeskommune
gis profilering i tilknytning til arrangementene «Euromeeting 2017», Prøve VM/World Cup
arrangement i 2018 og i forberedelsene til VM i orientering 2019.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 23.11.2016:
VM Orientering 2019 AS gis et tilskudd på kr 120 000 til forberedelser av VM 2019,
«Euromeeting 2017» og Prøve VM/World Cup arrangementet i 2018. Østfold fylkeskommune
gis profilering i tilknytning til arrangementene «Euromeeting 2017», Prøve VM/World Cup
arrangement i 2018 og i forberedelsene til VM i orientering 2019.

PS 117/2016 Tilskuddsordningen Større arrangementer som
profilerer Østfold - Winter Classic cup 2017 - Norges største
hockeyturnering for U - 14
Komitélederens forslag til vedtak
Det forhandles med Winter Classic cup 2017 om kjøp av en sponsorpakke for inntil kr 75.000,-

Næring og kulturkomiteens behandling:
Komiteleder fremmet ytterligere tilførsel til forslag til vedtak:
Beløpet dekkes av Næring og kulturkomiteens disposisjonsfond.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak med det foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 23.11.2016:
Det forhandles med Winter Classic cup 2017 om kjøp av en sponsorpakke for inntil kr 75.000,-

Beløpet dekkes av Næring og kulturkomiteens disposisjonsfond.

PS 118/2016 Bevilgning til fyrtårnsatsinger i Næringsriket Østfold
Komitélederens forslag til vedtak
1.

Østfold fylkeskommune bevilger inntil kr. 2.000.000,- til oppstart av fyrtårnsatsinger i
Næringsriket Østfold. Midlene foreles med inntil kr. 500.000,- til følgende

fyrtårnsatsing:
 Digitale Østfold
 Statlige virksomheter til Østfold
 Omdømme Østfold
 Store datasentra til Østfold
2.

Midlene gis under forutsetning av god forankring i Østfold, og at det i oppstartsfasen
jobbes med deltakelse fra partnerskapet og annen mulig finansiering og ressurser.
Dette inkluderer egeninnsats fra de som har prosjektlederansvaret.
Der det i næringslivet er eksisterende prosjekter gående, som er sammenlignbare
med fyrtårnene, må det søkes å få til samarbeid mellom disse og fyrtårnene.

3.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelig prosjektplan.

Næring og kulturkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.
Votering:
Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 23.11.2016:
1.

Østfold fylkeskommune bevilger inntil kr. 2.000.000,- til oppstart av fyrtårnsatsinger i
Næringsriket Østfold. Midlene foreles med inntil kr. 500.000,- til følgende
fyrtårnsatsing:
 Digitale Østfold
 Statlige virksomheter til Østfold
 Omdømme Østfold
 Store datasentra til Østfold

2.

Midlene gis under forutsetning av god forankring i Østfold, og at det i oppstartsfasen
jobbes med deltakelse fra partnerskapet og annen mulig finansiering og ressurser.
Dette inkluderer egeninnsats fra de som har prosjektlederansvaret.
Der det i næringslivet er eksisterende prosjekter gående, som er sammenlignbare
med fyrtårnene, må det søkes å få til samarbeid mellom disse og fyrtårnene.

3.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelig prosjektplan.

Forhandlingene avsluttet
Møtet hevet

Andreas Lervik
leder

Tor Prøitz
medunderskriver

Margrethe Corneliussen
utvalgssekretær

