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Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 10. mars ble godkjent.
ORIENTERINGER:





Bengt Jacobsen fra Avdeling for videregående opplæring opplyste om
helsesøstersituasjonen på de videregående skolene. Det vil bli framlagt sak senere.
Rita Nyborg orienterte om Romeriksspillene.
Hovedutvalget blir invitert til å gå Pilegrimsleden 7. juni. Program kommer.
Fylkesdirektør Kristin Felde orienterte om Akershus Kunstsenter. Også her vil det følge
egen sak på et senere tidspunkt.
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Saker til behandling
16/15 Offentlig flerbrukshavn i Maudbukta, Asker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Det bevilges inntil to mill. kr fra investeringssfond til Asker kommunes prosjekt
«Offentlig flerbrukshavn med tilgang for allmennheten i Maudbukta».
2. Fylkeskommunen forutsetter at mulighetsstudien for prosjektet legges til grunn for
gjennomføringen. Allmennhetens tilgang til og bruk av havna må sikres gjennom Asker
kommunes videre behandling.
3. Fylkeskommunen forutsetter at Asker kommune tar det økonomiske ansvaret og
byggherreansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Fylkeskommunens tilskudd
bortfaller dersom prosjektet ikke gjennomføres i henhold til vedtak i Asker formannskap
16.12.2014.
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 2:
Fylkestinget anmoder om at Asker tilrettelegger for flere gjestebåtplasser, til bruk for museets
besøkende.
…videre nytt punkt 4:
Fylkestinget ber Asker sørge for skilting som bidrar til at også folk på sjøen ser museet.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling med Limis forslag nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
2. Limis forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt med 6 mot 6 stemmer (H + V) med leders
dobbeltstemme.
Hovedutvalgets innspill:
1. Det bevilges inntil to mill. kr fra investeringssfond til Asker kommunes prosjekt
«Offentlig flerbrukshavn med tilgang for allmennheten i Maudbukta».
2. Fylkeskommunen forutsetter at mulighetsstudien for prosjektet legges til grunn for
gjennomføringen. Allmennhetens tilgang til og bruk av havna må sikres gjennom Asker
kommunes videre behandling. Fylkestinget anmoder om at Asker tilrettelegger for flere
gjestebåtplasser, til bruk for museets besøkende.
3. Fylkeskommunen forutsetter at Asker kommune tar det økonomiske ansvaret og
byggherreansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Fylkeskommunens tilskudd
bortfaller dersom prosjektet ikke gjennomføres i henhold til vedtak i Asker formannskap
16.12.2014.
4. Fylkestinget ber Asker sørge for skilting som bidrar til at også folk på sjøen ser museet.

17/15 Akershus fylkeskommunes kulturminnevernarbeid 2007 - 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapporten om Akershus fylkeskommunes kulturminnearbeid 2007 – 2014 tas til orientering.

18/15 Organisering av Tunet/Sør-Gardermoen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Redegjørelsen for avklaringene om Tunet/Sør-Gardermoen tas til orientering.
2. Fylkesrådmannen bes om å videreføre avklaringene omkring Tunet/Sør-Gardermoen i tråd
med fylkesutvalgets vedtak 10.06.14.
3. Parallelt med dette bes fylkesrådmannen om å legge til rette for å overføre forvaltningen av
bygningsmassen og leieforholdene på Tunet til den ordinære kommunale og
fylkeskommunale eiendomsforvaltningen, i samråd med Ullensaker kommune, med sikte på
å avvikle Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.
Utvalgets behandling:
Det ble gjort oppmerksom på fylkesrådmannens nye innstillingspunkt 3:
Uavhengig av spørsmålet om leieperiode bes fylkesrådmannen vurdere å overføre forvaltningen
av GIAS’ bygningsmasse tilknyttet Tunet og leieforholdene på Tunet til Ullensaker kommune, så
raskt som mulig. Man kan da avvikle Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
1. Redegjørelsen for avklaringene om Tunet/Sør-Gardermoen tas til orientering.

2. Fylkesrådmannen bes om å videreføre avklaringene omkring Tunet/Sør-Gardermoen i tråd
med fylkesutvalgets vedtak 10.06.14.
3. Uavhengig av spørsmålet om leieperiode bes fylkesrådmannen vurdere å overføre
forvaltningen av GIAS’ bygningsmasse tilknyttet Tunet og leieforholdene på Tunet til
Ullensaker kommune, så raskt som mulig. Man kan da avvikle Tunet IS som et
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

19/15 MAGO - ny organisering som muliggjør ekstern finansiering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
-

MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 prosent av Eidsvoll kommune og
50 prosent av Akershus fylkeskommune.

-

Fylkesrådmannen utarbeider, i samarbeid med Eidsvoll kommune, nye avtaler som
kreves for etablering av et ideelt aksjeselskap, samt avtaler som regulerer forholdet
mellom dette selskapet og eiendomsselskapet Mago B AS.

-

Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til
prosjektet.

Utvalgets behandling:
Det ble gjort oppmerksom på fylkesrådmannens tillegg i innstillingen, markert med
understrekning:
- MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 prosent av Eidsvoll kommune og
50 prosent av Akershus fylkeskommune.
-

Fylkesrådmannen utarbeider, i samarbeid med Eidsvoll kommune, nye avtaler som
kreves for etablering av et ideelt aksjeselskap, samt avtaler som regulerer forholdet
mellom dette selskapet og eiendomsselskapet Mago B AS. Dette innebefatter
aksjonæravtale og eierstrategi etter vedtatt mal. Eierstrategien skal være omforent med
øvrige eiere.

-

Det skal fortsatt være åpent for at flere aktører kan komme inn på eiersiden i MAGO på
sikt, i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. Dette momentet må framgå av vedtektene.

-

Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til
prosjektet.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer (FrP).

Hovedutvalgets innstilling:
- MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 prosent av Eidsvoll kommune og
50 prosent av Akershus fylkeskommune.
-

Fylkesrådmannen utarbeider, i samarbeid med Eidsvoll kommune, nye avtaler som
kreves for etablering av et ideelt aksjeselskap, samt avtaler som regulerer forholdet
mellom dette selskapet og eiendomsselskapet Mago B AS. Dette innebefatter
aksjonæravtale og eierstrategi etter vedtatt mal. Eierstrategien skal være omforent med
øvrige eiere.

-

Det skal fortsatt være åpent for at flere aktører kan komme inn på eiersiden i MAGO på
sikt, i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. Dette momentet må framgå av vedtektene.

-

Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til
prosjektet.

20/15 "Prøv selv" prosjekter - tilskudd for ungdom
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune ønsker å styrke egenorganiserte tiltak for ungdom.
2. Ungdom med liten grad av deltagelse i organisasjoner prioriteres.
3. Søkere som mottar annen fylkeskommunal støtte, vil ikke bli prioritert.

21/15 Fordeling av inndratte spillemidler for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014 og renter av
spillemidlene for 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar fordeling av totalt 11 377 000 kr av
opptjente renter for 2014, inndratte midler i perioden 1.1.2014 – 31.12.2014, ufordelte midler

fra ordningen mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg og diverse korrigeringer. Dette
fordeles på følgende anlegg:
Ordinære anlegg
Søker

Navn på anlegg

Anleggs nr

Vestby kommune

Risil Idr. anlegg - Friidrett
(delanlegg)
Husjordet tennishall Tennisbaner m/lys
Siggerudhallen - Rehab. gulv

0211012907

869 000

0211005503

510 000

0213061201

1 666 000

Nesodden IF/ Ogruppa
Nadderud Arena
AS
Nadderud Arena
AS
Stabæk Fotball

Jaerteigen - O-kart

0216036001

283 500

Nadderud Arena - Ekstra
garderobesett
Nadderud Arena - Sosialt rom

0219090405

2 773 262

0219090406

6 008 735

Nadderud idrettspark - Nadderud
kunstgress rehab.

0219021905

2 416 000

Bærums Skiklub

0219029010

1 086 000

0219029010

2 257 000

0220010806

3 169 000

Asker Skiklubb

Kirkerudbakken - Barnebakke
flytting av heis
Kirkerudbakken - Barnebakke
barnebånd
Nesøya Idrettsanlegg Kunstgressbane
Bertelsmyråsen - O-kart

0220022001

210 000

Asker Skytekl.

Olledalen - Pistolbane

0220015407

1 160 000

Momoen Idrettsog Ungdomslag
Sørum IL

Momoen idrettsanlegg - Momoen
Tennisbane
Lørenfallet - Gressbane

0221013206

1 206 667

0226006901

686 000

Skedsmo
kommune
Ullensaker
kommune
Bjerke IL Ski

Skjetten stadion - Skjetten
kunstgress 7er
Jessheim idrettspark Kunstgressbane
Nordåsen skistadion Langrennsanlegg lyssetting av
stadion
Hurdal skole og kultursenter Styrkerom

0231007402

2 214 584

0235020301

2 044 801

0238001001

423 000

0239007204

2 902 500

Navn på anlegg

Anleggs nr

Soon Tenniskl.
Ski kommune

Bærums Skiklub
Nesøya IL

Hurdal kommune

Kostnad

Tilsagn
290 000
(rente)
170 000
(rente)
500 000
(rente)
94 000
(rente)
575 000
(rente)
575 000
(rente)
926 000
(rente og
inndratte)
416 000
(inndratte)
865 000
(inndratte)
500 000
(inndratte)
70 000
(inndratte)
387 000
(inndratte)
402 000
(inndratte)
228 000
(inndratte)
849 000
(inndratte)
784 000
(inndratte)
141 000
(inndratte)
700 000
(inndratte og
tilbakebetalt)

Nærmiljøanlegg
Søker

Kostnad

Tilsagn

Ås kommune

Ås Rådhuspark - Petanquebane

0214082601

173 000

Oppegård
kommune

Kolbotn Sentrum Aktivitetsanlegg Klatreanlegg/buldrevegg

0217064603

1 806 000

Bærum
kommune
Bærum
kommune
Bærum
kommune
Bærum
kommune
Vollen Vel

Bergersletta - Balløkke gress

0219090303

168 000

Marie Plathes Minde - Ballbinge

0219090801

1 115 000

Bærum idrettspark Sandvolleyballbane
Grav skole - Kunstgress

0219089206

372 000

0219032504

525 000

Gislebanen - Ballbinge

0220027503

712 000

Asker kommune

Nordre Bondi gård - Ballbinge

0220050901

701 000

Vardåsen Vel

Vardåsen Vel Sandvolleyballbane
Blystadlia skole - Hinderløype

0220051101

345 000

0228001003

626 000

Blystadlia skole - Aktivitetsflate

0228001002

631 000

Veståsen Skole - Utendørs
Flerbruksflate - Bandyrink
Nye Nordkisa skole- Isbanehus

0234003105

499 000

0235021602

277 222

Fenstad skole - Ballbinge

0236012203

590 000

Langset skole - Skatebane

0237000508

830 000

Rælingen
kommune
Rælingen
kommune
Gjerdrum IL
Ullensaker
kommune
Nes kommune
Eidsvoll
kommune

87 000
(tilbakebetalt
og MKN)
300 000
(MKN)
84 000
(MKN)
300 000
(MKN)
186 000
(MKN)
262 000
(MKN)
300 000
(MKN)
300 000
(MKN)
172 000
(MKN)
300 000
(MKN)
300 000
(MKN)
249 000
(MKN)
138 000
(MKN)
295 000
(MKN)
300 000
(MKN og diff.
agresso)

22/15 Orienteringssak om fordeling av tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tar sak om prøveordning med fordeling av
midler til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus til orientering.
Totalt er 2 053 000 kroner fordelt til fem søknader.

23/15 Kystkulturen og kystfriluftslivet i Akershus - orienteringssak om strategi og tiltak
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Saken tas til orientering.
2. Fylkeskommunens samarbeid med frivillige organisasjoner og friluftsråd videreføres. Dette for at de
frivillige organisasjonene og friluftsrådene kan være aktive aktører og bidragsytere i utvikling av
kystkulturen og kystfriluftslivet i Akershus.
3. Arbeidet med sammenhengende kyststi og kystleder med historien som turfølge, innarbeides og
forankres i det pågående arbeidet med plan og strategiarbeid:




Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Reiselivsstrategi Akershus fylkeskommune 2015-2018
Regional kystsoneplan

24/15 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 godkjennes.
2. Det legges frem en rapport om erfaringer og resultater midtveis i strategiperioden.

25/15 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) foreslo å ta årsrapporten til orientering.

Votering:
Limis forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tar fylkeskommunens årsrapport for 2014 til
orientering.

26/15 Nye samarbeidsavtaler og endret abonnementsordning for Den kulturelle
skolesekken i grunnskolen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 05.05.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
1. Det inngås nye samarbeidsavtaler mellom kommunene i Akershus og Akershus
fylkeskommune knyttet til ordningen med Den kulturelle skolesekken i grunnskolen fra
01.08.2016.
2. Samarbeidsavtalene baserer seg på en ny abonnementsordning for Den kulturelle
skolesekken i grunnskolen, som innføres 01.08.2016. I den nye ordningen reduseres
omfanget av den totale leveransen fra regionalt nivå ved at tilbudet innen visuell kunst
reduseres og sidestilles i omfang med kunstutrykkene film, litteratur og kulturarv. Tilbudet
innen scenekunst opprettholdes som i dag. Til gjengjeld blir abonnementsordningen gjort
gratis for kommunene.
3. I tråd med vedtak i Fylkestinget 16.06.2014 (sak 56/14) beholder Akershus fylkeskommune
2/3 av de statlige spillemidlene til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen, mens 1/3
overføres til kommunene. Når abonnementsprisen bortfaller som følge av ny avtale vil
kommunene disponere denne andelen friere og i større grad kunne spille på egne ressurser i
utforming av de lokale skolesekkene. Det er en forutsetning at kravene i ordningen
opprettholdes, blant annet kravet til at skolesekken skal formidle profesjonell kunst og kultur
til alle elever.

