Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
31.01.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Ås rådhus, Skoleveien 1
Formannskapssalen
31.01.2017
15:00 – 17:00
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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
Kari Aalerud
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Annette Mjåvatn
Medlem
Nikki Schei
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Hege Andresen
Ole Asbjørn Ness
Roar Snedkerud
Amund Kjernli

Representerer
Sp
Ap

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

Representerer
Sp
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rune Winum
Seksjonsleder
Tone Østerdal
Seksjonsleder
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 6. desember 2016 ble godkjent.

2

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

1/17

Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017

2/17

Nybygg for Akershus Kunstsenter - forprosjekt, organisering og finansiering

3/17

Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer

4/17

Fordeling av midler for å fremme folkehelse gjennom fysisk aktivitet

5/17

Stiftelsen MiA - Museene i Akershus - tildelingsbrev 2017

6/17

Riksantikvarens prioriteringsbrev for kulturminneforvaltningen 2017

7/17

Fet tannklinikk – avvikling ved utløp av leiekontrakt
Orienteringsnotater

1/17

Friluftsliv i by og tettstedsutvikling - informasjon om seminar 2. mars 2017

2/17

Idrett og verdiskaping- Invitasjon og informasjon om konferanse 27.04.17

Representanten Sebastian Næss Langaas (H) etterspurte sin og Nikki Scheis (MDG) habilitet
som styremedlemmer i Henie Onstad Kunstsenter i forbindelse med behandlingen av sakene 1
og 2/17.
Hovedutvalget fant ikke representantene inhabile.
Eventuelt
Leder Vibeke Limi (FrP) gjenopptok spørsmålet fra et tidligere møte om å fremskynde møtestart
til kl. 14:00. Hovedutvalget ønsket ikke å endre møtestart. Dermed vil møtene fortsatt starte kl.
15:00.

3

Saker til behandling
1/17 Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
Kulturplanens handlingsplan for 2017 vedtas slik den er vedlagt.

2/17 Nybygg for Akershus Kunstsenter - forprosjekt, organisering og finansiering
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn
ivaretas ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett for
Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.
7. Ny regionstruktur skal etter planen besluttes av Stortinget første halvår 2017.
Fylkesrådmannen bes om å lage en mulighetsstudie for et eventuelt nytt
administrasjonssenter i Lillestrøm, kombinert med nye lokaler til Akershus Kunstsenter. Det
gir mulighet for å vurdere alternativene opp mot hverandre. Mulighetsstudien legges fram
sammen med forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune,
slik at alternativene kan vurderes opp mot hverandre.

Utvalgets behandling:
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Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punktene 1-6 ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer
(Ap).
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 7 fikk ingen stemmer og falt.

Hovedutvalgets innspill:
1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn ivaretas
ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett
for Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.

3/17 Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
Dokumentet «Frivillighet i Akershus – Perspektiver og utfordringer» vedtas og legges til grunn
for det videre arbeidet med frivillighet i Akershus fylkeskommune.
4/17 Fordeling av midler for å fremme folkehelse gjennom fysisk aktivitet
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
Fordelingen av 1 million kroner for å fremme folkehelse gjennom tilrettelegging for fysisk
aktivitet tas til orientering.

5/17 Stiftelsen MiA - Museene i Akershus - tildelingsbrev 2017
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Tildelingsbrev for 2017 til Stiftelsen MiA – Museene i Akershus godkjennes med følgende
merknad som bes innarbeidet på egnet sted:
Med utgangspunkt i MIAs likviditetsutfordringer og regnskapsmessige underskudd vil AFK
understreke behovet for en enda bedre utnyttelse av de totale resursene. Det vil også kunne
ligge et større økonomisk potensiale gjennom nødvendige omstillingsgrep, slik
Telemarksforskning påpekte i sin rapport.
AFK er skeptisk til reduksjonen i avdeling; Kulturringen, der man som en konsekvens av
budsjettkutt også mister statsstøtte til lærlingeordningen. Denne ønskes opprettholdt på tidligere
nivå, som er 15-20 lærlinger i løpende kontrakter. Det er også bekymringsfullt at Kulturringen
ønsker en uttreden av MIA, dersom budsjettkuttet opprettholdes.
AFK ser også behovet for større fokus på publikumsutvikling samt høyere grad av
egeninntjening. Vi kan ikke se at dette følges tilstrekkelig opp, slik styret tidligere har vedtatt.

Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet forslag om å anmode fylkesutvalget
om å behandle saken.
Votering:
Limi og Næss’ forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget innspill til fylkesutvalget:
Tildelingsbrev for 2017 til Stiftelsen MiA – Museene i Akershus godkjennes med følgende
merknad som bes innarbeidet på egnet sted:
Med utgangspunkt i MIAs likviditetsutfordringer og regnskapsmessige underskudd vil AFK
understreke behovet for en enda bedre utnyttelse av de totale resursene. Det vil også kunne
ligge et større økonomisk potensiale gjennom nødvendige omstillingsgrep, slik
Telemarksforskning påpekte i sin rapport.
AFK er skeptisk til reduksjonen i avdeling; Kulturringen, der man som en konsekvens av
budsjettkutt også mister statsstøtte til lærlingeordningen. Denne ønskes opprettholdt på tidligere
nivå, som er 15-20 lærlinger i løpende kontrakter. Det er også bekymringsfullt at Kulturringen
ønsker en uttreden av MIA, dersom budsjettkuttet opprettholdes.
AFK ser også behovet for større fokus på publikumsutvikling samt høyere grad av
egeninntjening. Vi kan ikke se at dette følges tilstrekkelig opp, slik styret tidligere har vedtatt.
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6/17 Riksantikvarens prioriteringsbrev for kulturminneforvaltningen 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
1. Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2017 tas til orientering.
Prioriteringene samsvarer godt med Akershus fylkeskommunes egne planer og
prioriteringer. Fylkeskommunen imøteser et fortsatt godt samarbeid med Riksantikvaren om
temaene som tas opp i brevet.
2. Akershus fylkeskommune stiller seg bak de nasjonale 2020-målene, men understreker igjen
at de er urealistiske så lenge de ikke følges av en tilstrekkelig økonomisk satsing.
3. Akershus fylkeskommune slutter seg til målsettingen om å overføre oppgaver og funksjoner
fra Riksantikvaren til regionalt folkevalgt nivå, men mener dette ikke skal være avhengig av
at fylkeskommunen på forhånd har omfordelt ressurser til dette. Det må være en felles
oppgave for regionalt og statlig nivå å avklare hvilken kompetanse- og
kapasitetsoppbygging som vil kreves for å håndtere de nye oppgavene, og hvilken
ressursoverføring som må legges til grunn.
4. Akershus fylkeskommune imøteser en forespørsel fra Riksantikvaren om å møte
fylkeskommunens politiske og administrative ledelse.

7/17 Fet tannklinikk – avvikling ved utløp av leiekontrakt
Hovedutvalget etterspurte om det var mulig å inngå kortere leiekontrakt med eier.
Administrasjonen ved direktør for tannhelse, Kirsten Ahlsen opplyste at det fantes en
opsjon en 5-årig avtale.
Hovedutvalget ba derpå administrasjonen finne ut om det lot seg gjøre å avtale en kortere
leieperiode med eier fram til fylkestingets møte dersom det var mulig.
Utvalgets behandling:
Representanten Camilla Hille (V) fremmet følgende alternative forslag på vegne av alle
partiene:
Det vises til verbalforslag pkt. 19 fra budsjett/Øp-behandlingen i fylkestinget 19.d esember:
Dersom ikke annet følger av inngåtte avtaler, gjøres det ingen endringer i tannklinikk-strukturen
før det er endelig avklart med kommunereformen om hvor tannhelsetjenesten organiseres.

Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
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Dersom ikke annet følger av inngåtte avtaler, gjøres det ingen endringer i tannklinikkstrukturen før det er endelig avklart med kommunereformen om hvor tannhelsetjenesten
organiseres.

Orienteringsnotater
1/17 Friluftsliv i by og tettstedsutvikling - informasjon om seminar 2. mars 2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

2/17 Idrett og verdiskaping- Invitasjon og informasjon om konferanse 27.04.17
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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