Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
06.12.2016

Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4
06.12.2016
15:00 – 16:40
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Leder
Sebastian Næss Langaas
Nestleder
Kirsti Birkeland
Medlem
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Synnøve Kongsrud
Medlem
Lone Kjølsrud
Medlem
Camilla Edi Hille
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Annette Mjåvatn
Medlem
Nikki Schei
Medlem

Representerer
FrP
H
H
H
H
FrP
V
Ap
Ap
Ap
Ap
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Hege Andresen
Ole Asbjørn Ness

Representerer
Sp

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ole Asbjørn Ness
Medlem

Representerer
Sp

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kristin Felde
Fylkesdirektør
Christian Hintze Holm
Assisterende fylkesdirektør
Rune Winum
Seksjonsleder
Tone Østerdal
Seksjonsleder
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 8. november ble godkjent.

Eventuelt
Representanten Kirsti Birkeland (H) spurte om mulighet for å reversere vedtak ifbm. Frogn
tannklinikk.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

78/16

Vedtak av Regional planstrategi 2017-2020

79/16

Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030

80/16

KunstSkansen og videre utvikling av Blaker Skanse

81/16

Digitale klassesett i Akershus

82/16

Mobbeombud
Orienteringsnotater

19/16

TrAP - oppsummering av samarbeid og utgangspunkt for videreføring

Sak 77/16 var unntatt offentlighet.
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Saker til behandling
78/16 Vedtak av Regional planstrategi 2017-2020
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vedtas i henhold til plan og bygningsloven §
7-2.
2. Følgende endringer i høringsutkastet til regional planstrategi vedtas:
6.2.2 Regional plan for Utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling
endres som følger (s 27):
- Navnet endres til regional plan for kompetanse.
- Mål, delmål og problemstillinger for planen justeres
6.4.3 Regional plan for Klima og energi endres som følger (s 34):
- Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med klimatilpasning skal koordineres
og samordnes mellom stat, fylke og kommune.
Det fremmes en sak i løpet av høsten 2017 om samordning av arbeidet med regionale
planstrategi utfra nye samarbeidskonstellasjoner.

79/16 Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.
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80/16 KunstSkansen og videre utvikling av Blaker Skanse
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
- Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen
- Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017
- Om det er aktuelt for Akershus fylkeskommune å bidra til en videre utvikling av Blaker
Skanse avhenger av en ny avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Statsbygg og Sørum kommune, og om hvorvidt en ny driftsmodell for Blaker Skanse kan
forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for Akershus 2016-2023

Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende alternative forslag:


Akershus fylkeskommunes eventuelle bidrag til en en videre utvikling av Blaker Skanse
avhenger av en ny avtale aktørene imellom. Statsbygg vil tilby Sørum kommune en
vederlagsfri overtakelse av eiendommen. Saken vil bli forelagt Stortinget til endelig
godkjenning dersom kommunen takker ja til tilbudet. Fylkeskommunen avventer hvorvidt
en ny driftsmodell for Blaker Skanse kan forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for
Akershus 2016-2023



Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen



Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Langaas forslag, ble Langaas’
forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap + FrP).

Hovedutvalgets innspill:
 Akershus fylkeskommunes eventuelle bidrag til en en videre utvikling av Blaker Skanse
avhenger av en ny avtale aktørene imellom. Statsbygg vil tilby Sørum kommune en
vederlagsfri overtakelse av eiendommen. Saken vil bli forelagt Stortinget til endelig
godkjenning dersom kommunen takker ja til tilbudet. Fylkeskommunen avventer hvorvidt en
ny driftsmodell for Blaker Skanse kan forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for
Akershus 2016-2023
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Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen



Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017

81/16 Digitale klassesett i Akershus
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Sak om kostnader ved en digitalisering av klassesett i Akershus tas til orientering.

82/16 Mobbeombud
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1- Elev- og lærlingeombud har også rolle som mobbeombud
Elev- og lærlingeombudets stillingsbenevnelse endres til Elev, lærling- og mobbeombud.
Ombudet skal ha en tydeligere rolle i arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i
elevenes skolemiljø.
Budsjettposten for ombud forblir uendret. Prøveordningen evalueres etter 3 år.
Eller
Alternativ 2 – Ny stilling - Mobbeombud
Det opprettes en stilling for mobbeombud etter samme modell som i ordningen med
elev- og lærlingeombud.
Budsjettposten for ombud utvides med kr 750 000,-. Prøveordningen evalueres etter 3 år.

Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggspunkt:
Det forutsettes at elev- og lærlingeombudet jobber tett sammen med mobbeombudet.
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, alternativ 2, med Limis tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Det opprettes en stilling for mobbeombud etter samme modell som i ordningen med elevog lærlingeombud.
Budsjettposten for ombud utvides med kr 750 000,-. Prøveordningen evalueres etter 3 år.
Det forutsettes at elev- og lærlingeombudet jobber tett sammen med mobbeombudet.

83/16 Ny tannklinikk Øvre Romerike
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Det etableres en ny tannklinikk som dekker tannhelsetjenestebehovet til befolkningen i Øvre
Romerike med lokalisering sentralt i Råholt, og som erstatter dagens klinikker på Eidsvoll og
Nannestad.
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende alternative forslag på
vegne av H + FrP:
Det inngås ikke ny avtale om ny tannklinikk på Råholt. Fylkesrådmannens bes om å ev. forlenge
avtalen i Nannestad og ev. i Eidsvoll i påvente av kommunereformen og regionreformen.

Votering:
Fellesforslaget fra H + FrP ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
Det inngås ikke ny avtale om ny tannklinikk på Råholt. Fylkesrådmannens bes om å ev. forlenge
avtalen i Nannestad og ev. i Eidsvoll i påvente av kommunereformen og regionreformen.

Orienteringsnotater
19/16 TrAP - oppsummering av samarbeid og utgangspunkt for videreføring
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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