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Sak 01/22 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. oktober 2021 
 

Saksredegjørelse 
Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 18. oktober med frist til å 
gi innspill/kommentarer 20. oktober. Sekretariatet har i etterkant ikke mottatt 
noen nye merknader til utkastet. 
 

Vedlegg 
(Separat) Forslag til protokoll fra møte 12. oktober 2021 
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Sak 02/22 Krisen i Oslofjorden 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten innstilling. 

Saksredegjørelse 
På ekstraordinært møte i representantskapet 4. februar ble krisen i Oslofjorden 
drøftet i sak 01/22. Saksframlegget til møtet og protokollutkastet fra møtet er 
vedlagt. 
 
Følgende enstemmige vedtak ble gjort: 
 

1. Representantskapet er enig i at krisen i Oslofjorden er en felles utfordring 
for hele landsdelen.  

2. Representantskapet mener fylkeskommunene bør ta et større felles ansvar 
som samfunnsutviklere i arbeidet med å redde Oslofjorden.  
Fylkeskommunene bør også samarbeide for å sikre at staten følger opp sitt 
overordnede ansvar med tilstrekkelig ressurser. 

3. Representantskapet ber administrasjonsutvalget og sekretariatet legge 
fram et forslag til oppfølging av saken på neste møte i representantskapet. 

4. Representantskapet oppfordrer fylkeskommunene til å ta i bruk de 
virkemidlene fylkene rår over i landbrukspolitikken for å hindre avrenning 
fra landbruket. Sekretariatet legger frem en oversikt over mulige tiltak. 

 
Det er nå naturlig at administrasjonsutvalget drøfter hvordan saken kan følges 
opp. Etter avtale med administrasjonsutvalgets leder legges saken fram for 
drøfting uten forslag til innstilling. 
  
For å kunne legge fram et forslag til oppfølging på neste møte i 
representantskapet 1. april, bør administrasjonsutvalget drøfte hvordan 
fylkeskommunene på administrativt nivå kan bidra inn i det videre arbeid med 
saken.  
 
Saken vil bli satt opp på dagsorden i ordinært AU-møte 11. mars. 

Vedlegg  
(Separat) Saksframlegg til møte i representantskapet og utkast til protoll fra 
møtet. 
 
 


