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Kirsti Birkeland
Medlem
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Synnøve Kongsrud
Medlem
Lone Kjølsrud
Medlem
Camilla Edi Hille
Medlem
Ole Asbjørn Ness
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Annette Mjåvatn
Medlem
Nikki Schei
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Roar Snedkerud
Helge Gundersen

Representerer
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Helge Gundersen
Medlem

Representerer
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kristin Felde
Christian Hintze Holm
Tone Østerdal
Ole Kjendlie

Stilling
Fylkesdirektør
Assisterende fylkesdirektør
Seksjonsleder
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 2. februar ble godkjent.
Eventuelt
 Fylkesdirektør Kristin Felde informerte om at det ville bli lagt fram sak til
hovedutvalget om studietur i neste møte. Flere alternativer vil bli skissert. Sannsynlig
dato for studieturen vil bli i overgangen august – september.
 Representanten Camilla Hille (V) etterspurte den økonomiske situasjonen for
Avistegnernes Hus og fikk orientering fra administrasjonen om dette.
 Representanten Kirsti Birkeland (H) etterspurte oversikt og status for helsesøstre i
våre v.g skoler. Dette vil administrasjonen komme tilbake til.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

8/16

Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast

9/16

Akershus Kunstsenter - driftsmodell og prosjektering av et eventuelt nybygg

10/16

Orientering om FilmLab Norge

11/16

Valg til styrende organer - Akershus Teater 2016

12/16

Webløft i Akershus

13/16

Akershusmuseet - tildelingsbrev

14/16

Akershusmuseet - valg til styrende organer 2016-19

15/16

Evaluering av museumsreformen i Akershus

16/16

Organisering av Tunet - Sør-Gardermoen

17/16

Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse i 2015

18/16

Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner

19/16

Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2

Leder Vibeke Limi (FrP) foreslo å behandle sak 15/16 forut for sakene 13 – 14/16 og fikk
utvalgets tilslutning til dette.

Saker til behandling
8/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
- Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar høringsutkastet til Kulturplan for
Akershus 2016-2023 slik det er vedlagt.
- Kulturplan for Akershus 2016-2023 leges ut på offentlig høring, med høringsfrist 01.05.16.
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) foreslo å utsette saken.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse anbefaler fylkestinget å utsette saken.

9/16 Akershus Kunstsenter - driftsmodell og prosjektering av et eventuelt nybygg
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Fylkesrådmannen innstilling
1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus
fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på
Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag for
et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.
2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.
3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig
beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til
investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus
fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt
flytter.
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
At Akershus kunstsenter fortsatt skal være et kunstsenter for hele Akershus. I det nye
kunstsenteret bør det settes av visningsplass, et eget «Galleri Akershus» for alle typer kunstnere
– der regionens kunstnere gis mulighet for å leie/disponere plass til egen utstilling.
… i tillegg foreslo Limi å stryke «eventuelt» i sakstittelen.

Votering:
1. Limis forslag om å ta ut «eventuelt» i sakstittelen fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
2. Limis tilleggsforslag fikk 6 stemmer (FrP, 2 Ap, V + Sp) og falt.
3. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus
fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på
Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag for
et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.
2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.
3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig
beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til
investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus
fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt
flytter.

10/16 Orientering om FilmLab Norge
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Synnøve Kongsrud (H) foreslo følgende tillegg inneldningsvis:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tar til orientering at…..
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Kongsruds forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tar til orientering at Akershus fylkeskommune,
ved Mediefabrikken, skal bidra til at unge, talentfulle filmskapere utvikler sin kompetanse som
filmskapere og stemme som filmfortellere. Dette gjøres gjennom prosjektet FilmLab Norge.

11/16 Valg til styrende organer - Akershus Teater 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Hovedutvalget uttrykte at forslag til representanter i punktene 1 og 4 fremmes under
fylkesutvalgets behandling av saken.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
1. Til stiftermøtet i Stiftelsen Akershus Teater 17.3.2016 oppnevnes det to politiske
representanter og to administrative representanter. De administrative representantene
oppnevnes av fylkesrådmannen. Fylkesutvalget oppnevner følgende politiske representanter til
stiftermøtet:
1. ______________________
2.______________________
2. De oppnevnte representantene til stiftermøtet gis fullmakt til å forhandle frem vedtektsendring
for å oppnevne en felles valgkomite for hele styret sammen med stifterne. Dette med henblikk på
å få et helhetlig sammensatt styre. Endringen kan vedtas i stiftermøtet, med sikte på endring fra
2017.
3. Til styret i Stiftelsen Akershus Teater oppnevnes én representant fra Akershus fylkeskommune
for ett år – fra 2016 til 2017. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avklare endelig oppnevning
med:
1. Tove Bratten
4. Til valgkomité for valg av fylkeskommunens to representanter til Akershus Teaters styre
oppnevnes to representanter. Oppnevningen gjelder for to år, eller inntil en eventuell felles
valgkomité er oppnevnt. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å oppnevne en av representantene.
Følgende representant oppnevnes av fylkesutvalget:
1. _________________________

12/16 Webløft i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
- Akershus fylkeskommune, ved fylkesbiblioteket, skal fortsette å delta i det regionale
samarbeidet om å utvikle Webløft.
- Ut over prosjektperioden blir det viktig for prosjektet å finne en varig og hensiktsmessig
løsning for videre drift av nettsidene.

13/16 Akershusmuseet - tildelingsbrev
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:

Representanten Amund Kjernli (Ap) forespurte hovedutvalget om sin habilitet som
styremedlem i Follo museum.
Hovedutvalget fant Kjernli inhabil med 9 mot 3 stemmer (Ap).
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) anket saken inn for fylkestinget etter
fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommunes §:
5.19 Overprøving i fylkestinget
Ethvert medlem i fylkesutvalget og hovedutvalgene kan kreve at en avgjørelse forelegges
fylkestinget for overprøving. Slikt krav må fremsettes i møtet.

Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:
Nytt forslag til tildelingsbrev jf. fylkesrådmannens tildelingsbrev s. 2;
Forventninger til MIA;
a
ok
b
«kan» erstattes til - bør vurderes
c
«kan» erstattes med bør
Nye punkter;
d
e
f
g
h

Det er viktig å sørge for mer samarbeid på tvers av avdelingene
Akershus fylkeskommune anbefaler at man foretar prioriteringer innenfor gjeldene
rammer og derved avgjør hvilken retning museumsarbeidet i fylket skal ha, samtidig som
man er bevisst på at kvaliteten på museumsarbeidet holder et tilstrekkelig nivå.
Museet i Akershus (MIA) bør etter nødvendige vedtektsendringer sørge for å samle de
ansatte til noen større enheter. Dette gjelder både faglig ansatte og for driftspersonell og
håndverkere. Dette vil kunne gi verdifulle rasjonaliseringsgevinster.
Det må i større grad stilles krav til åpningstider, slik at publikumstilgjengeligheten
bedres
MIA må også stille større krav til besøkstall ved flere av avdelingene. En slik prioritering
av anlegg vil innebære at man tydeliggjør hvilke avdelinger som skal ha fast publikum
og hvilke som begrenses til kulturhistorisk dokumentasjon. Vitalisering og bedre
tilgjengelighet var noe av ideen bak konsolideringsreformen. Det vil øke billettinntektene
som er for svake slik de presenteres i dag.

Leder Vibeke Limi foreslo at hennes egne forslag fulgte saken siden den ble anket inn for
fylkestinget og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tildelingsbrev til Akershusmuseet 2016 datert 10.2.16 godkjennes.
Forslag som følger saken:
Nytt forslag til tildelingsbrev jf. fylkesrådmannens tildelingsbrev s. 2;
Forventninger til MIA;
a
ok

b
c

«kan» erstattes til - bør vurderes
«kan» erstattes med bør

Nye punkter;
d
e
f
g
h

Det er viktig å sørge for mer samarbeid på tvers av avdelingene
Akershus fylkeskommune anbefaler at man foretar prioriteringer innenfor gjeldene
rammer og derved avgjør hvilken retning museumsarbeidet i fylket skal ha, samtidig som
man er bevisst på at kvaliteten på museumsarbeidet holder et tilstrekkelig nivå.
Museet i Akershus (MIA) bør etter nødvendige vedtektsendringer sørge for å samle de
ansatte til noen større enheter. Dette gjelder både faglig ansatte og for driftspersonell og
håndverkere. Dette vil kunne gi verdifulle rasjonaliseringsgevinster.
Det må i større grad stilles krav til åpningstider, slik at publikumstilgjengeligheten
bedres
MIA må også stille større krav til besøkstall ved flere av avdelingene. En slik prioritering
av anlegg vil innebære at man tydeliggjør hvilke avdelinger som skal ha fast publikum
og hvilke som begrenses til kulturhistorisk dokumentasjon. Vitalisering og bedre
tilgjengelighet var noe av ideen bak konsolideringsreformen. Det vil øke billettinntektene
som er for svake slik de presenteres i dag.

Saken ble innanket til fylkestinget.

14/16 Akershusmuseet - valg til styrende organer 2016-19
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Amund Kjernli (Ap) forespurte hovedutvalget om sin habilitet som
styremedlem i Follo museum.
Hovedutvalget fant Kjernli inhabil med 9 mot 3 stemmer (Ap).
Leder Vibeke Limi (FrP) foreslo Jan G. Breivik (FrP) som styremedlem.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Limis forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innstilling:
1. Til representantskapet i Stiftelsen Akershusmuseet oppnevnes følgende fem personer
med vararepresentant:
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
 ……………………….……., med vara ……………………….…….
2. Til styret i Stiftelsen Akershusmuseet innstilles følgende seks personer:








Jan G. Breivik (FrP)
……………………….…….
……………………….…….
……………………….…….
……………………….…….
……………………………..

3. Til valgkomité i Stiftelsen Akershusmuseet oppnevnes følgende to personer:
 ……………………….…….
 ……………………….…….
4. Medlemmene i valgkomiteen tiltrer umiddelbart. Valg/oppnevninger til representantskap
og styre gjelder for inneværende fylkestingsperiode fram til museets første ordinære
representantskapsmøte i påfølgende fylkestingsperiode.
5. Akershusmuseet oppfordres til å videreføre arbeidet med å endre vedtektene, for å få en
enklere og mer formålstjenlig styringsstruktur.

15/16 Evaluering av museumsreformen i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Amund Kjernli (Ap) forespurte hovedutvalget om sin habilitet som
styremedlem i Follo museum.
Hovedutvalget fant Kjernli inhabil med 7 mot 5 stemmer (Ap + FrP).
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel:
Hensikten med denne rapporten og evalueringen slik vi ser det, var også å gå i dybden av
konsolideringen og finne ut i hvilken grad man har lykkes slik forutsatt.
Giske ønsket bedre synergier og ledelse. Forskning, forvaltning og formidling var nøkkelbegrepene.
Derfor var ambisjonen med reformen og styrke den digitale formidlingen og foreta økonomiske
satsinger. Pisken var at dersom man ikke konsoliderte seg ville man ikke få regional støtte som igjen
ville bidra til bortfall av statsstøtten. Guleroten var at konsoliderte museer vil få økt statsstøtte. ( sakset
fra Museumsnytt 2 «Ingen kjære mor» – i 2008.)
Mange formål – en reform (Telemarksforskning) er en tydelig rapport. Vi får en gjennomgående god
statusrapport på hvordan styrets arbeid og museets avdelinger fungerer.
Det vi derimot savner er en DA – NÅ oppstilling som tydeligere viser hvilke endringer som har skjedd
underveis, hvilken merverdi konsolideringen har bidratt til. Om en ytterligere vitalisering kan
konstateres. Videre, om man har fått opp publikumsinteressen.
Områdene er omtalt og man leser for så vidt at MIA har en lang vei å gå for å innfri som forventet.
Samtidig leser vi også at mye positivt har skjedd og at man beveger seg i riktig retning. I
søknaden til Akershus, sier museet styre at for begrensede midler, ikke gir tilstrekkelig
mulighetsrom for nødvendige endringer og satsinger. Det tydeliggjør Telemarksforskning i sin
oppsummering der de anbefaler at man må fremstå som en samlet organisasjon og at man i større
grad må prioritere, at museet overtar eierskapet til avdelingene og at man nøye gjennomgår
avdelingene, vise seg særtrekk og kvaliteter. Hvilke avdelinger som egner seg til hva og hvem
som eventuelt er egnet for tilbakeføring til sin respektive kommune. I dag har for mange av
Akershus avdelinger et for svakt publikumstilbud. Samling av tjenester gir absolutt en
rasjonaliseringsgevinst.

Fordi konsolideringen skulle gi museene merverdi, ville det vært riktig å tydeligere belyse det, i
denne rapporten som ellers er relativt sammenfallende med Organisasjonsgjennomgang
Akershusmuseet i 2011, der konklusjonen oppsummerer mye av det Telemarksforskning fortsatt
påpeker. Dette være seg strukturen, økonomistyringen, ledelsen og kompetansen. Også da
påpekte man opplagte mangler ved struktur og rutiner og der man sa at «Her har særlig Akershus
fylket en jobb å gjøre».
Stiftelses problematikk belyses særlig på s 18, der man ser problemet med at stiftelser ligger
under stiftelser, selv om de pr definisjon ikke kan være underlagt eller styres av en annen
stiftelse. Det gjelder også initieringen på å skille Mellom «eierstyre» og «driftsstyrer.»
Stiftelsestilsynet uttaler at det ikke gir forvaltningsmessig mening å bruke dette skillet.
Konklusjonen til Telemarkforskning blir derfor;
Eierskapsbegrepet ser ikke ut til å ha et godt juridisk forankringsmessig fundament. Et styre for
en stiftelse skal sørge for at formålet til stiftelsen blir fulgt, enten dette formålet gjelder
museumsdrift gjenstandsforvaltning, passivt eller aktivt eierskap.
Derfor må de tidligere museene harmonisere sine vedtekter så de reflekterer de endringene som
er gjort i og med denne avtalen. Det er derfor viktig at vi presiserer dette overfor MIAs styre.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune tar Telemarksforsknings evalueringsrapport «Mange formål –
en reform», samt Akershusmuseets kommentarer, til orientering. Til sammen gis et godt
bilde av styrker og svakheter ved konsolideringen, og det pekes på viktige
oppfølgingspunkter. Fylkeskommunen konstaterer at museet allerede er i gang med
endringsprosesser som går i samme retning som anbefalingene i rapporten.
2. Akershusmuseet oppfordres til å gå nøye gjennom anbefalingene i rapporten. Det pekes
særlig på følgende:
a. Behovet for å endre enkelte av eierstiftelsenes vedtekter bør tas opp med de
aktuelle museumseierne. Formålsparagrafene bør bringes i overensstemmelse
med de faktiske forholdene, slik at stiftelsene kan drives i tråd med sine formål.
b. En større grad av gradering av samlingene og eventuelt avhending av
gjenstander og bygninger kan vurderes, innenfor faglige og museumsetiske krav.
c. Overføring av ansvaret for enkelte avdelinger til kommunale og frivillige krefter
kan vurderes, og/eller klarere skille mellom avdelinger med fast publikumstilbud
og avdelinger som i større grad skal bevares som kulturhistorisk dokumentasjon.
3. Fylkesrådmannen bes om å ta disse og øvrige utviklingspunkter opp i tildelingsbrevet til
Akershusmuseet og i den videre dialogen med museet.
4. Den statlig initierte museumsreformen har endret det norske museumslandskapet på en
gjennomgripende måte. Akershus fylkeskommune mener det er uheldig at det ikke er
planer om en nasjonal evaluering av reformen. En evaluering av måloppnåelsen og en
oversikt over de ulike erfaringene vil ha verdi for museenes videre utviklingsarbeid.
Protokolltilførsel fra FrP:

Hensikten med denne rapporten og evalueringen slik vi ser det, var også å gå i dybden av
konsolideringen og finne ut i hvilken grad man har lykkes slik forutsatt.
Daværende kulturminister Trond Giske ønsket bedre synergier og ledelse. Forskning, forvaltning og
formidling var nøkkelbegrepene. Derfor var ambisjonen med reformen og styrke den digitale
formidlingen og foreta økonomiske satsinger. Pisken var at dersom man ikke konsoliderte seg ville man
ikke få regional støtte som igjen ville bidra til bortfall av statsstøtten. Guleroten var at konsoliderte
museer vil få økt statsstøtte. ( sakset fra Museumsnytt 2 «Ingen kjære mor» – i 2008.)
Mange formål – en reform (Telemarksforskning) er en tydelig rapport. Vi får en gjennomgående god
statusrapport på hvordan styrets arbeid og museets avdelinger fungerer.
Det vi derimot savner er en DA – NÅ oppstilling som tydeligere viser hvilke endringer som har skjedd
underveis, hvilken merverdi konsolideringen har bidratt til. Om en ytterligere vitalisering kan
konstateres. Videre, om man har fått opp publikumsinteressen.
Områdene er omtalt og man leser for så vidt at Museet i Akershus (MIA) har en lang vei å gå for å innfri
som forventet. Samtidig leser vi også at mye positivt har skjedd og at man beveger seg i riktig
retning. I søknaden til Akershus, sier museet styre at for begrensede midler, ikke gir tilstrekkelig
mulighetsrom for nødvendige endringer og satsinger. Det tydeliggjør Telemarksforskning i sin
oppsummering der de anbefaler at man må fremstå som en samlet organisasjon og at man i større
grad må prioritere, at museet overtar eierskapet til avdelingene og at man nøye gjennomgår
avdelingene, vise seg særtrekk og kvaliteter. Hvilke avdelinger som egner seg til hva og hvem
som eventuelt er egnet for tilbakeføring til sin respektive kommune. I dag har for mange av
Akershus avdelinger et for svakt publikumstilbud. Samling av tjenester gir absolutt en
rasjonaliseringsgevinst.
Fordi konsolideringen skulle gi museene merverdi, ville det vært riktig å tydeligere belyse det, i
denne rapporten som ellers er relativt sammenfallende med Organisasjonsgjennomgang
Akershusmuseet i 2011, der konklusjonen oppsummerer mye av det Telemarksforskning fortsatt
påpeker. Dette være seg strukturen, økonomistyringen, ledelsen og kompetansen. Også da
påpekte man opplagte mangler ved struktur og rutiner og der man sa at «Her har særlig Akershus
fylket en jobb å gjøre».
Stiftelses problematikk belyses særlig på s 18, der man ser problemet med at stiftelser ligger
under stiftelser, selv om de pr definisjon ikke kan være underlagt eller styres av en annen
stiftelse. Det gjelder også initieringen på å skille Mellom «eierstyre» og «driftsstyrer.»
Stiftelsestilsynet uttaler at det ikke gir forvaltningsmessig mening å bruke dette skillet.
Konklusjonen til Telemarkforskning blir derfor;
Eierskapsbegrepet ser ikke ut til å ha et godt juridisk forankringsmessig fundament. Et styre for
en stiftelse skal sørge for at formålet til stiftelsen blir fulgt, enten dette formålet gjelder
museumsdrift gjenstandsforvaltning, passivt eller aktivt eierskap.
Derfor må de tidligere museene harmonisere sine vedtekter så de reflekterer de endringene som
er gjort i og med denne avtalen. Det er derfor viktig at vi presiserer dette overfor MIAs styre.

16/16 Organisering av Tunet - Sør-Gardermoen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling
1. Leieforholdet for de fem bygningene på Tunet, Sør-Gardermoen opprettholdes.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ta opp drøftinger med Ullensaker kommune om dette.
Dersom det ikke oppnås enighet, legges saken frem for ny behandling.

2. Akershusmuseet oppfordres til å arbeide videre med å utvikle museumstilbudet i Ullensaker,
herunder vurdere alternative lokaliseringer og driftsmodeller, i samråd med Ullensaker
kommune. Vurderingene bør være foretatt i god tid før leieavtalen utløper.
3. Fylkesrådmannen bes om å ta opp igjen arbeidet for å overføre forvaltningen av
bygningsmassen og leieforholdene på Tunet til den ordinære eiendomsforvaltningen, med
sikte på å avvikle Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.
Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune.
4. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.
5. Styret for Tunet IS bes vurdere å utsette større ikke-kritiske vedlikeholdsarbeider, for å få en
buffer for bortfall av leieinntekt i 2017.
Utvalgets behandling:
Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
1. Fylkestinget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem bygningene
på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune jf.
budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens
forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen Invest
AS og Ullensaker kommune.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
3. Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
4. En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
6. De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending til
andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene iverksettes
for å sikre en fremdrift i arbeidet.
7. Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.
Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Limis endringsforslag ble Limi
forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + MDG).

Hovedutvalgets innstilling:
1. Fylkesutvalget opprettholder vedtaket om at leieforholdet med GIAS inkl. de fem bygningene
på Tunet, Sør-Gardermoen avvikles.
2. Det forutsettes at man nå realiserer det som er et felles ønske fra Ullensaker kommune jf.
budsjettvedtak 2016 og vedtak gjort i fylkestinget i AFK. Fylkesrådmannens

3.
4.
5.
6.

7.

forhandlingsutvalg har fullmakt til å videreføre sluttforhandlinger med Gardermoen Invest
AS og Ullensaker kommune.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp Ullensaker kommune, med siktemål å
omregulere området som en del av sluttavtale med Gardermoen Invest AS.
Det forventes at man avvikler Tunet IS som et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27. Dette må foregå i samråd med Ullensaker kommune
En fremforhandlet avtale legges frem til politisk behandling.
De fem bevaringsverdige bygningene forutsettes ivaretatt i prosessen. Dette kan skje
gjennom en relokalisering av byggene til andre avdelinger i MIA og/eller avhending til
andre interessenter. Prosessen med å oppheve de tinglyste vernebestemmelsene iverksettes
for å sikre en fremdrift i arbeidet.
Ullensaker kommune bes om å overta driftsoppgaven så snart avklaringene i punkt 3 er
gjennomført.

17/16 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse i 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tar rapporten til orientering.

18/16 Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Innstilling
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig utvikling,
klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av sektorer. Større,
sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte
samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det folkevalgte
mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en åpen og
involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en demokratireform.
3. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen som
samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:





se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i regionale
planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse samarbeidsarenaene.
etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.

4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i rollen som
samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til regional
utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder dette
tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede løsninger i
de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at regionene får
ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres
om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag ligger hos fylkesmannen, må
overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen i nye
regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses regionale planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige regioner
og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for ansvar,
myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over tid, er det
avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
8. Akershus fylkeskommune vil spesielt peke på følgende oppgaveområder i den videre prosess:
a. De nye regionene må få overført oppgaver fra regionapparatet og fylkesavdelingene innen
Statens vegvesen, og flere riksveger bør vurderes omklassifisert til regionale veger. Regionene
bør også få kjøpsansvaret for regionale jernbanetjenester.
b. Innenfor områdene kunst og kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv er det behov for en
endret ansvars- og oppgavedeling. Innen kulturminnevern bør riksantikvarens direktorat- og
kompetanserolle rendyrkes og størstedelen av førstelinjeoppgavene overføres til regionalt nivå.
Flere tilskuddsordninger som kulturminnefondet, regionalt miljøprogram, utvalgte
kulturlandskap, bevaringsprogrammene og midler til fredete bygg og anlegg bør overføres til
regionalt nivå.
c. En overføring av oppgaver fra IMDi til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. Regionalt nivå vil likevel bidra til at integreringen av flyktninger og
andre innvandrere skjer så effektivt som mulig gjennom de virkemidler og tjenester som for
øvrig ligger til regionene. Enkelte tilskuddsordninger som i dag forvaltes av IMDi kan
imidlertid vurderes lagt til regionene for å støtte opp under rollen som samfunnsutvikler.
d. En overføring av oppgaver fra Bufetat til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. En nærmere vurdering av noen av tilskuddsordningenes betydning
for rollen som samfunnsutvikler kan imidlertid være ønskelig.
e. Organisering og drift av skolehelsetjenesten innen videregående opplæring må tas opp som en
del av den pågående oppgavefordelingen.

f.

Overføring av tannhelsetjenesten til kommunene har mindre betydning for regionnivåets rolle
som samfunnsutvikler, men hensynet til effektivitet og muligheten for å opprettholde sterke
fagmiljøer taler mot den foreslåtte overføringen til kommunene.

Utvalgets behandling:
Representanten Ole Asbjørn Næss (Sp) fremmet følgende alternative forslag:
Premisset for en regionreform må være at innbyggerne i Akershus skal få bedre tjenester og
tilbud enn de får i dag, for en minst like billig penge. Hvis reformen ikke tidlig kan presisere
konkrete innsparings- og forbedringsforslag, bør den droppes. Reformer uten tydelige
målsetninger og klare gevinster, ender gjerne opp som dyre og byråkratiserende, og som en
sløsing med politisk energi. Dette skal ikke skje med denne.
Votering:
1. Næss’ forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punktene 1 – 7 ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FrP +
Sp).
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 8 fikk 5 stemmer (H + V) og falt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig utvikling,
klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av sektorer. Større,
sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte
samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en åpen
og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en demokratireform.
3. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen som
samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i regionale
planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.
4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i rollen
som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til regional
utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder dette
tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede løsninger i
de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at regionene får
ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets oppgaver bør
konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag ligger hos
fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.

6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen i
nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses regionale
planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for ansvar,
myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over tid, er det
avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.

19/16 Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 01.03.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Leder foreslo å ta statistikken til orientering og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Statistikken tas til orientering.

