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Behandling:
Frå fylkesrådmannen

låg det føre slik tilråding

Fylkesrådmannen
rår hovudutval
Hovudutval
for næring og kultur

til vedtak:

for næring og kultur til å gje slik tilråding:
rår fylkesu tvalet til å gjere slikt vedtak:

1.

Sogn og Fjor da ne fylkeskommune tek brevet frå Rik sant ikvaren av 16.12.16
prio riteringar for kulturmi nn e forvaltninga i 2017 til vitande .

om

2.

Fylkeskommu n en ser p o si tivt på at de legering av nye oppgåver på kulturminne felte t vert
sett i sam anhe n g med den føreståande regionreforma. Oppbygging av kap a sitet og
kom petanse til å ta imot nye oppgåver må sjåast i s a manheng med omf an get av
del e g ering a og ko r le is dette vert kom p ens ert frå staten sin side.

Endringsframlegg:
Framlegg frå Aleksander Øren Heen under pkt 2, første setning:
Punktum etter kultur minnnefeltet.
Avrøysting:
Framlegget

frå Aleksander Øren Heen vart samrøystes

Tilrådinga frå fylkesdirektøren

Dette

gir følgjande

Hovudutval

endeleg

for næring

vedteke.

med vedteke endringsframlegg

vart samrøystes

vedteke.

vedtak:

og kultur

rår fylkesutvalet

til å gjere

slikt

vedtak:

1.

Sogn og Fjor da ne fylkeskommune tek brevet frå Rik sant ikvaren av 16.12.16
prio riteringar for kulturmi nn e forvaltninga i 2017 til vitande .

om

2.

Fylkeskommu n en ser p o si tivt på de legering av nye oppgåver på kulturminne felte t .
Oppbygging av kap a sitet og kompetanse til å ta imot nye oppgåver må sjåast i
s a manheng med omf an get av del e g ering a og ko r le is dette vert kom p ens ert frå staten sin
side.

