Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
26.04.2016

Møtested:
Møtedato:
Tid:

Follo museum, Belsjøveien 17, Drøbak
26.04.2016
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
Amund Kjernli
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Helge Gundersen
Medlem

Representerer
FrP
H
H
H
H
FrP
Ap
Ap
Ap

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Hege Andresen
Edvard Værland
Heidi Westbye Nyhus

Representerer
Sp
V
Ap

Møtte for
Ole Asbjørn Næss
Camilla Edi Hille
Anette Mjåvatn

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ole Asbjørn Ness
Medlem
Camilla Edi Hille
Medlem
Annette Mjåvatn
Medlem
Nikki Schei
Medlem

Representerer
Sp
V
Ap
MDG

12. representanter
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kristin Felde
Christian Hintze Holm
Tone Østerdal
Rune Winum
Ole Kjendlie

Stilling
Fylkesdirektør
Assisterende fylkesdirektør
Seksjonsleder
Seksjonsleder
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 1. mars ble godkjent.

Orienteringer/Eventuelt
 Tone Østerdal orienterte kort om MagoB på Eidsvoll og merforbruk. Eidsvoll kommune
er ikke innstilt på videre deltakelse i prosjektet.
 Øyvind Nordal orienterte om KunstSkansen og Statsbyggs krav om å forholde seg til èn
leietaker. Det samarbeides om å finne løsninger. Sak om dette vil komme.
 Annonsert sak om valg av styre, og vedtektsendringer for Museet i Akershus (MIA)
behandles i fylkesutvalget.
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Saker til behandling
20/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Utvalgets behandling:
Representanten Amund Kjernli (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Høringen må ha som mål å favne så bredt at flest mulig kommer med innspill.
2. Idrettsanlegg er også viktige kulturanlegg. Som en del av kulturplanen bør det utarbeides
en oversikt over alle idrettsanlegg i Akershus, slik at fylkeskommunen har en
fylkesanleggsplan.
3. De som kommer med høringssvar bør utfordres på målgrupper, slik at vi best mulig kan
målrette kulturtilbudet vårt.
4. Vilkår for kunstnere er en viktig del av det å rekruttere og beholde kunstnere. Dette bør
med som en del av planen.
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H,
FrP, V og Sp:
1.3.1 Visjon
Ny formulering: Visjonen er å ha et inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere
har lik tilgang til kulturuttrykk, i henhold til artikkel fire i UNESCOs konvensjon om å verne og
fremme et mangfold av kulturuttrykk.
1.3.2 Mål
Tilleggsforslag om publikums utvikling
Målene for kulturplanen:
• Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet.
• Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i byog tettstedsutviklingen.
• Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid.
• Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid med
publikum og publikums utvikling.
2.1 Et inkluderende kulturliv
Nytt kulepunkt;
• Kulturinstitusjonene i Akershus bør ha strategier for hvordan de invitere innvandrere og deres
barn med.
2.2 Barn og unge
nytt kulepunkt;
* UngKulturMøte UKM, ble opprinnelig dratt i gang i Akershus og er mange små lokale
festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender
kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune.
Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Dette er et
godt tilbud som skal viderøres.
3.3 Den kulturelle skolesekken
Ny setning: Omfanget av fylkeskommunens ansvar for tilrettelegging og produksjon til den
kulturelle skolesekken vil kunne endres dersom flere ønsker å være direkte kommuner.
Legges til under avsnitt under punkt 3.3.
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4.1.1. Fylkesbiblioteket kan sammen med folkebibliotekene utvikle en strategi for hvordan
barn og unge i Akershus skal bli bedre lesere.
(der skal stå "bør" i stedet for "kan" i teksten.
4.6.1 Akershus Kunstsenter
Ny setning: Det understrekes at økt egeninntjening gjennom partnerskap med næringslivet og
andre aktører, billettinntekter og annet er viktig for å sikre et bærekraftig regionalt kunstsenter.
Legges i avsnittet.
I tillegg ble følgende oversendelsesforslag fremmet uten realitetsvotering:
Om utlånsordningen:
Forslag;
Videregående skoler som kulturbygg!
Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en sak som ser på en utvidet utleiemodell av videregående
skoler og våre flerbrukshaller.
Det er viktig at fylkeskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse kan benyttes av
idretten, frivillige og kulturaktiviteter utenom kjernetiden.
At skolene kan brukes til flere kulturformål vil kunne bli til glede for lokalmiljøene gjennom en
utvidet utlånsordning. Gode standardiserte kontrakter må bli gjenstand for utleie, slik at alle
leietakere og skoler forholder seg til det samme regelverket.
Vi ber rådmannen videre se på flerbrukshallene og støynivået (nye HMS krav) Hallene kan med
fordel legge opp til akustikk i tråd med den nye norske standarden NS 8178. Det vil også kunne
åpne opp for brukervennlighet for korps og orkester.
Samtidig må man se på totaliteten i tilbudet og ha leiepris som ikke utkonkurrer andre tilbud
som f.eks. samfunnshus etc. Det må foretas en konsekvens analyse av hva en ev. utvidet og
tilpasset utlånsordning vil innebære.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling med tilleggsforslagene til Ap fikk 4 stemmer (Ap) og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling med endringer og tillegg fremmet av H, FrP, V og Sp ble
vedtatt med 8 mot 4 stemmer (Ap).

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
- Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar høringsutkastet til Kulturplan for
Akershus 2016-2023 slik det er vedlagt, med følgende merknader:
1.3.1 Visjon
Ny formulering: Visjonen er å ha et inkluderende og demokratisk kulturliv, der alle innbyggere
har lik tilgang til kulturuttrykk, i henhold til artikkel fire i UNESCOs konvensjon om å verne og
fremme et mangfold av kulturuttrykk.
1.3.2 Mål
Tilleggsforslag om publikums utvikling
Målene for kulturplanen:
• Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet.
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• Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i byog tettstedsutviklingen.
• Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid.
• Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid med
publikum og publikums utvikling.
2.1 Et inkluderende kulturliv
Nytt kulepunkt;
• Kulturinstitusjonene i Akershus bør ha strategier for hvordan de invitere innvandrere og deres
barn med.
2.2 Barn og unge
nytt kulepunkt;
* UngKulturMøte UKM, ble opprinnelig dratt i gang i Akershus og er mange små lokale
festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender
kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune.
Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Dette er et
godt tilbud som skal viderøres.
3.3 Den kulturelle skolesekken
Ny setning: Omfanget av fylkeskommunens ansvar for tilrettelegging og produksjon til den
kulturelle skolesekken vil kunne endres dersom flere ønsker å være direkte kommuner.
Legges til under avsnitt under punkt 3.3.
4.1.1. Fylkesbiblioteket kan sammen med folkebibliotekene utvikle en strategi for hvordan
barn og unge i Akershus skal bli bedre lesere.
(der skal stå "bør" i stedet for "kan" i teksten.
4.6.1 Akershus Kunstsenter
Ny setning: Det understrekes at økt egeninntjening gjennom partnerskap med næringslivet og
andre aktører, billettinntekter og annet er viktig for å sikre et bærekraftig regionalt kunstsenter.
Legges i avsnittet.

-

Kulturplan for Akershus 2016-2023 legges ut på offentlig høring, med høringsfrist 01.07.16.

Oversendelsesforslag:
Forslag;
Videregående skoler som kulturbygg!
Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en sak som ser på en utvidet utleiemodell av videregående
skoler og våre flerbrukshaller.
Det er viktig at fylkeskommunenes allerede eksisterende bygningsmasse kan benyttes av
idretten, frivillige og kulturaktiviteter utenom kjernetiden.
At skolene kan brukes til flere kulturformål vil kunne bli til glede for lokalmiljøene gjennom en
utvidet utlånsordning. Gode standardiserte kontrakter må bli gjenstand for utleie, slik at alle
leietakere og skoler forholder seg til det samme regelverket.
Vi ber rådmannen videre se på flerbrukshallene og støynivået (nye HMS krav) Hallene kan med
fordel legge opp til akustikk i tråd med den nye norske standarden NS 8178. Det vil også kunne
åpne opp for brukervennlighet for korps og orkester.
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Samtidig må man se på totaliteten i tilbudet og ha leiepris som ikke utkonkurrer andre tilbud
som f.eks. samfunnshus etc. Det må foretas en konsekvens analyse av hva en ev. utvidet og
tilpasset utlånsordning vil innebære.

21/16 Bærekraftfestivalen i Hurdal - søknad om tilskudd og partnerskap
Utvalgets behandling:
Representanten Edvard Værland (V) foreslo å øke støtten til kr. 250.000. Værland ville
subsidiært stemme for fylkesrådmannens innstilling.
Hovedutvalgets leder ønsket primært ikke å støtte tiltaket, subsidært følge
fylkesrådmannens innstilling.

Votering:
1. Værlands primærforslag fikk 1 stemme (V) og falt.
2. Limis primærforslag fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
3. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til Hurdal kommunes satsing på Bærekraftfestivalen og
ønske om å mobilisere lokalsamfunnet for å rette mer oppmerksomhet mot bærekraftige
løsninger. Akershus fylkeskommune støtter festivalen med 125.000 kr,
som belastes Miljøfondet, ansvar 715114.
2. Kommunens søknad om tilskudd for folkehelse for 2016 vurderes sammen med søknader fra
øvrige kommuner i Akershus. Kommunen oppfordres til å søke eventuell støtte for 2017
innenfor ordinære tilskuddsordninger.
3. Bærekraftfestivalen er et arrangement som er positivt lokalt, men vil også kunne bidra til å
inspirere lokalsamfunn nasjonalt. Akershus fylkeskommune støtter konferansen økonomisk,
men ønsker ikke å delta i styringsgruppen.

22/16 Oppfølging av verbalforslag 32 i FT sak 92/15 - Muligheter for etablering av
nasjonalt kampsportsenter i Akershus
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Mulighetene for å etablere et nasjonalt kampsportsenter i Akershus vurderes som del av
arbeidet med «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – 2017 – 2030».
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Dette gjøres i samarbeid med Norges kampsportforbund og Akershus idrettskrets.

23/16 Akershus fylkeskommunes formidling av kulturminner
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sak om Akershus fylkeskommunes formidling av kulturminner tas til orientering.

24/16 Frogn kommune - Froen gård med omliggende kulturlandskap - Forslag om
fredning med hjemmel i kml §§ 15 og 19
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende alternative forslag på vegne av
H, FrP og Sp:
Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Froen gårds gårdsplass og hageanlegg etter
kml. § 15. Det stilles ikke krav til at hageanlegget settes tilbake i opprinnelig stand.
Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og fellesforslaget fra H, FrP og Sp,
ble fellesforslaget vedtatt med 7 mot 5 stemmer (Ap + V).

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Froen gårds gårdsplass og hageanlegg etter
kml. § 15. Det stilles ikke krav til at hageanlegget settes tilbake i opprinnelig stand.

25/16 Søknad om midler for 2016 fra Akershus reiselivsråd
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Akershus fylkeskommune bevilger 1,85 mill. kr for 2016 til Akershus Reiselivsråd til
gjennomføring av oppgavene som fremgår av søknaden.
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26/16 Studietur: Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse - 2016
Utvalgets behandling:
Partiene H, Ap og FrP foreslo alternativ 3 i innstillingens punkt 1.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling inkludert alternativ 3 i punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
1.
Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
reiser på studietur i tråd alternativ 3, Svalbard,.beskrevet i saken.
2.
Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å utarbeide et endelig program i samsvar
med skisserte kostnadsrammer.
3.
Studieturen arrangeres 24.-26. august 2016, og vil ha en varighet på 3 dager.

27/16 Organisasjonsgjennomgang avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesrådmannen fortsetter arbeidet med videreutvikling av avdeling kultur, frivillighet og
folkehelse med hovedfokus på de forbedringsområder rapporten har identifisert.
2. Fylkesrådmannen engasjerer en ekstern konsulent for å utvikle et rammeverk for
ressursstyring i avdeling kultur, frivillighet og folkehelse med utgangspunkt i rammeverk for
god mål- og resultatstyring.
3. Fylkesrådmannen prioriterer arbeidet med å videreutvikle en helhetlig styringsstruktur i
Akershus fylkeskommune, samt arbeidet med å tilby flere digitale tjenester og mer effektiv
utnyttelse av digitale verktøy
4. Fylkesrådmannen rapporterer status for arbeidet innen utgangen av 2017.

Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) foreslo å utsette saken.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Saken utsettes.

28/16 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2015 i henhold til
«Årsregnskap 2015 - Tallregnskap med noter».
2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport 2015 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget» til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 185,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2017
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)
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+
=
+
+
=

106 101
21 763
84 338
7 431
15 761
92 463
185 131

