Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
08.11.2016

Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
08.11.2016
15:00 – 17:30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Sebastian Næss Langaas
Møteleder
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Synnøve Kongsrud
Medlem
Camilla Edi Hille
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Annette Mjåvatn
Medlem
Nikki Schei
Medlem

Representerer
H
H
H
V
Ap
Ap
Ap
Ap
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Hege Andresen
Ole Asbjørn Ness
Kristian Sveistrup
Kirsti Birkeland
Vibeke Limi
Jan Gunnar Breivik
Lone Kjølsrud
Arild Mossing

Representerer
Sp
KrF
FrP
FrP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ole Asbjørn Ness
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Vibeke Limi
Leder
Lone Kjølsrud
Medlem

Representerer
Sp
H
FrP
FrP

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

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 11. oktober ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

68/16

Akershus bygningsvernsenter 2016 - lokaler og økonomi

69/16

Høringsinnspill til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

70/16

Vurdering av behov for egen ungdomshelsestrategi og rusforebyggende plan

71/16

Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016

72/16

Ny tannklinikk Øvre Romerike

73/16

Rapport fra studietur til Århus/København 23-26.august 2016 - hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse

74/16

Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden

75/16

Årsmeldinger 2015 - Scenekunst
Orienteringsnotater

15/16

Tilskudds-fordeling - Den kulturelle spaserstokken 2016/2017

16/16

Innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene

17/16

Grinimuseet - strategier for videre utvikling

18/16

Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017

Program innledningsvis
 Undersøkelse utført av Norsk publikumsutvikling
 Grinimuseet
 Tannhelse
 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-20
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Saker til behandling
68/16 Akershus bygningsvernsenter 2016 - lokaler og økonomi
Utvalgets behandling:
Representanten Jan Gunnar Breivik (FrP) reiste spørsmål om sin habilitet som
styremedlem i Museet i Akershus, og ble funnet inhabil av utvalget.
Breivik fratrådte behandlingen av saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Det bevilges kr 50 000 fra disposisjonsfond til MiA – Museene i Akershus for å etablere
ventilasjonsanlegg for modulkontorene på Follo museum, slik at Akershus
bygningsvernsenter kan fortsette sin virksomhet inntil en varig løsning er etablert.
2. Det bevilges kr 150 000 fra disposisjonsfond til MiA – Museene i Akershus for å få
utarbeidet et prospekt/forprosjekt for etablering av varige verksteds- og
formidlingslokaler for Akershus bygningsvernsenter.

69/16 Høringsinnspill til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at det er opprettet en nasjonal ordning for å støtte
klimatiltak, men ønsker at beløpet økes årlig.
2. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forskriften, både når det gjelder varighet og
prioriterte områder. Transport bør være et av de prioriterte områdene og
energieffektiviserende effekt bør vektes positivt.
3. Forskriften bør inkludere både indirekte og direkte klimatiltak. Det etterlyses klare
beregningsmetoder/nøkler for beregning av klimagassreduksjon knyttet til klimatiltak.
4. Den politiske forankringen i tildelingskriteriet b) bør være vedtatte klimamål/-strategier.
Det foreslås videre at man kan kreve politisk behandling av det konkrete klimatiltaket i
etterkant av eventuell tildeling.
5. Det oppfordres til at de statlige myndighetene som forvalter støtteordninger til
klimatiltak, utarbeider en felles søknadsportal for klimatiltak generelt hvor søkerne blir
loset til rett støtteordning.
6. Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegget.

Utvalgets behandling:
Representanten Jan Gunnar Breivik (FrP) følgende endringsforslag til innstillingens
punkt 1-4:
Akershus fylkeskommune har ingen merknader til høringsforslaget.
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Fylkesrådmannens punkt 5 og 6 støttes.
Representanten Nikki Schei (MDG) fremmet følgende forslag til nytt punkt 7:
Akershus forventer at ordningen blir vurdert videreført utover 5 år.

Votering:
1. Ved alternativ votering mellom Breiviks forslag og fylkesrådmannens forslag til vedtak
punktene 1-4 ble fylkesrådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punktene 5-6 ble enstemmig vedtatt.
3. Scheis forslag til nytt punkt 7 ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + FrP).

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at det er opprettet en nasjonal ordning for å støtte
klimatiltak, men ønsker at beløpet økes årlig.
2. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forskriften, både når det gjelder varighet og prioriterte
områder. Transport bør være et av de prioriterte områdene og energieffektiviserende effekt
bør vektes positivt.
3. Forskriften bør inkludere både indirekte og direkte klimatiltak. Det etterlyses klare
beregningsmetoder/nøkler for beregning av klimagassreduksjon knyttet til klimatiltak.
4. Den politiske forankringen i tildelingskriteriet b) bør være vedtatte klimamål/-strategier.
Det foreslås videre at man kan kreve politisk behandling av det konkrete klimatiltaket i
etterkant av eventuell tildeling.
5. Det oppfordres til at de statlige myndighetene som forvalter støtteordninger til klimatiltak,
utarbeider en felles søknadsportal for klimatiltak generelt hvor søkerne blir loset til rett
støtteordning.
6. Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegget.
7. Akershus forventer at ordningen blir vurdert videreført utover 5 år.

70/16 Vurdering av behov for egen ungdomshelsestrategi og rusforebyggende plan
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. I tråd med Lov om folkehelsearbeid utarbeides et temahefte om "Akershusungdommen i et
folkehelseperspektiv" i løpet av 2017.
2. Temaheftet «Akershusungdommen i et folkehelseperspektiv» vil danne grunnlag for
implementering av målrettede tiltak i tråd med Regional planstrategi for Akershus i perioden
2017 – 2020.
3. Utarbeidelse av egen rusforebyggende plan og ungdomshelsestrategi iverksettes ikke.

Utvalgets behandling:
Leder Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende tillegg til fylkesrådmannens forslag
til vedtak punkt 2:
Samtidig med temaheftet legges det frem en sak med konkrete tiltak til hvordan løfte seksuell
helse i Akershusskolen, med et særlig fokus på forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep,
og fremming av sunne holdninger til kropp og seksualitet.
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Langaas’ tillegg ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. I tråd med Lov om folkehelsearbeid utarbeides et temahefte om "Akershusungdommen i et
folkehelseperspektiv" i løpet av 2017.
2. Temaheftet «Akershusungdommen i et folkehelseperspektiv» vil danne grunnlag for
implementering av målrettede tiltak i tråd med Regional planstrategi for Akershus i
perioden 2017 – 2020. Samtidig med temaheftet legges det frem en sak med konkrete tiltak
til hvordan løfte seksuell helse i Akershusskolen, med et særlig fokus på forebygging av
seksuelle krenkelser og overgrep, og fremming av sunne holdninger til kropp og seksualitet.
3. Utarbeidelse av egen rusforebyggende plan og ungdomshelsestrategi iverksettes ikke.

71/16 Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Saken tas til orientering.

72/16 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 Camilla Hille (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og ses i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan
2017-20.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
Saken utsettes og ses i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20.

6

73/16 Rapport fra studietur til Århus/København 23-26.august 2016 - hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Rapport om studietur for «Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse» til Aarhus København 23.08-26.08 tas til orientering.

74/16 Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Med bakgrunn i den økte bevilgningen til Viken Filmsenter AS i statsbudsjettet for 2017
stiller Akershus fylkeskommune seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som
medeier i Viken filmsenter AS.
2. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken filmsenter AS godkjennes.
3. Vedlagte forslag til endringer i aksjonæravtalen for Viken filmsenter AS godkjennes.

75/16 Årsmeldinger 2015 - Scenekunst
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse tar årsmeldingene til Akershus Teater og
Bærum kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans til orientering.
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Orienteringsnotater
15/16 Tilskuddsfordeling - Den kulturelle spaserstokken 2016/2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

16/16 Innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

17/16 Grinimuseet - strategier for videre utvikling
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

18/16 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering med ønske om møtestart for kl. 14:00 i 2017.
Hovedutvalget tar dette opp under eventuelt i neste møte.
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