Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
14.03.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingssal øst
14.03.2017
15:00 – 17:20

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Leder
Sebastian Næss Langaas
Nestleder
Kirsti Birkeland
Medlem
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Synnøve Kongsrud
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem

Representerer
FrP
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jan Gunnar Breivik
Lone Kjølsrud
Øyvind Solum
Nikki Schei
Edvard Værland
Camilla Edi Hille
Hege Andresen
Ole Asbjørn Ness
Roar Snedkerud
Anette Mjåvatn

Representerer
FrP
MDG
V
Sp
Ap

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

Representerer
FrP
MDG
V
Sp
Ap

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 31. januar ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 8/17

Akershus Teater 2017 - valg til styrende organer

PS 9/17

Tilskuddsordning for festivaler i Akershus - forslag til kriterier

PS 10/17

Leie av lokaler til fylkeskommunale kulturaktiviteter - tilbud fra Skedsmo
kommune

PS 11/17

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om
handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen

PS 12/17

Forslag om oppheving av vannscooter-forskriften - høringssvar fra Akershus
fylkeskommune

PS 13/17

Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus - Mandat og organisering

PS 14/17

Rapportering på oppfølging av vedtak i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse 2016
Notat om MAGO (ny sak)

PS15/17
NOT 3/17

Folkebibliotekenes virksomhet i 2016 foreløpige resultater for Akershus

NOT 4/17

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - om arbeidet i Akershus

NOT 5/17

Arkeologisk feltenhet- Årsrapport 2016

NOT 6/17

Innføring av nye rutiner for tilskuddsbrev for kunst- og kulturaktører i ØP

Det ble gitt korte orienteringer fra administrasjonen knyttet til notatene 3-5/17.
EVENTUELT
Leder Vibeke Limi (FrP) ba hovedutvalget behandle sak, som ikke sto på sakslista, om å få
et notat om MAGO.
Hovedutvalget ga sin tilslutning til dette.
Limi ba hovedutvalget votere over følgende:
Hovedutvalget for Kultur folkehelse og frivillighet ber om et notat som svarer ut utfordringene tilknyttet
MAGO underveis, hvorfor tilbakemeldingen til politikerne tok unødvendig lang tid. Hvorfor man ikke
vurderte underveis husleien som ikke sto i forhold til bruk/muligheter.
Hvordan man kunne tillate denne type arbeidsforhold?
Hvorfor Eidsvoll skal måtte bære mesteparten av overskridelsene – hvis det er riktig?
Om man har prøvd å få Mathisen som likeverdig partner å dekke overskridelser?
Hva vi har lært av denne prosessen og hvordan man forhindrer tilsvarende situasjoner igjen?

Votering:
Limis forslag fikk 6 stemmer (Ap + FrP) og falt.
Vedtak:
Hovedutvalget ber ikke om et notat tilknyttet utfordringene som MAGO hadde beskrevet i Limis
framlegg.

8/2017 - Akershus Teater 2017 - valg til styrende organer
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag med saksframleggets forslag til kandidater i punkt 3 ble enstemmig
vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
1. Til stiftermøtet i Stiftelsen Akershus Teater 2017 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 en
vedtektsendring for å oppnevne en felles valgkomite for hele styret sammen med alle
stifterne. Dette med henblikk på å få et helhetlig sammensatt styre. Endringen kan vedtas
i stiftermøtet, med sikte på endring fra 2018.
3. Til styret i Stiftelsen Akershus Teater oppnevnes to styrerepresentanter og ett
varamedlem fra Akershus fylkeskommune for to år – fra 2017 til 2019 – på bakgrunn av
valgkomiteens innstilling. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avklare endelig
oppnevning med:
1. Jan Gunnar Breivik (FrP)
2. Tove Bratten

9/2017 - Tilskuddsordning for festivaler i Akershus - forslag til kriterier
Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tillegg, nytt punkt 6:
Må appellere til et større publikum og derav forsvarlig egeninntekt.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Limis forslag fikk 2 stemmer (FrP) og falt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar kriterier for festivaltilskudd, slik de er
vedlagt.

10/2017 - Leie av lokaler til fylkeskommunale kulturaktiviteter - tilbud fra Skedsmo
kommune
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I påvente av stortingsmeldingen om ny regionstruktur og eventuelle forhandlinger med
andre fylker om sammenslåing vil ikke Akershus fylkeskommune inngå intensjonsavtale med
Skedsmo kommune om leieforhold i multimedia-bygget i Lillestrøm.
2. Akershus fylkeskommune ønsker ikke å inngå i en samorganisering av det kommunale og
fylkeskommunale bibliotektilbudet.
3. Ny lokalisering av fylkesbiblioteket må vurderes i lys av regionreformen og før nåværende
leieavtale på Kjeller går ut i 2019. Her kan lokalisering i kulturkvartalet i Lillestrøm være
ett av flere alternativer.
4. Ny lokalisering av Dokumentasjonssenteret i Akershus må ses i sammenheng med
fylkeskommunens egne prioriteringer og samarbeidet med Akershus Musikkråd.

11/2017 - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om
handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Som supplement til gjeldende handlingsprogram settes inn et nytt punkt som sier at:
"Akershus fylkeskommune bør ved erstatning av kunstgressbaner ta i bruk kork eller andre
miljøvennlige materialer i kunstgressbaner og sørge for best mulig systemer for å begrense
spredning av granulat fra banene, og oppfordrer kommuner og andre aktører om det samme.»

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Solums tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Ap, MDG + V).

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Fylkestinget mener det ikke er behov for revidert forslag til handlingsprogram for 2017 – 2020
for oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv slik det går fram av punkt
2 i vedtaket i fylkestingsak 135/16, og ber om at neste handlingsprogram som legges fram til
behandling blir for perioden 2018 – 2021.
Fylkestinget tar saken for øvrig til orientering

12/2017 - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften - høringssvar fra Akershus
fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune vil anbefale at den nasjonale vannscooter-forskriften, forskrift 21.
juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende, opprettholdes.
2. Akershus fylkeskommune vil subsidiært anbefale å opprettholde den nasjonale
vannscooterforskriften, forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende,
inntil det foreligger en vedtatt regional plan, som forankrer felles forskrift for enhetlige
geografiske vannområder. Aktuelle vannområder i Akershus er indre Oslofjord og vassdrag
fra 2 km².
3. Akershus fylkeskommune vil anbefale at det i tillegg til at alle vannscooter-førere født etter
1980 skal kunne framvise båtførerbevis, utredes om vannscooter-førere på grunn av
fartøyets store motorytelse skal ha en høyere alder eller kunne kreves spesifikke
kvalifikasjoner, tilsvarende som for tung motorsykkel.

Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende alternative forslag:
Akershus fylkeskommune vil anbefale at den nasjonale vannscooter-forskriften, forskrift 21 juni
2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende oppheves.
Representanten Edvard Værland (V) fremmet følgende tilleggspunkter:
Dersom regjeringen likevel går inn for å likestille regelverket for vannscootere og fritidsbåter,
må det settes i verk tiltak som begrenser høy fart, støy, og konflikter – og som vil beskytte dyreog fuglelivet. Det må være et krav at punktene nedenfor er ivaretatt
før forskriften om vannscooter eventuelt fjernes.
Obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, herunder vannscooter.
Økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket.
Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå
konflikter mellom brukergrupper og med dyre- og fuglelivet på sjøen.
Strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.
Økte ressurser til holdningsskapende arbeid.
For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, innføres en obligatorisk
høyhastighetsopplæring som skal innbefatte kunnskap om natur- og miljø ved sjøen.
Det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooter- kjøringen.

Innføre støybegrensinger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende modellene.

Votering:
1. Ved alternativ votering mellom Limis forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble
innstillingen vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + FrP).
2. Værlands tilleggsforslag fikk 2 stemmer (MDG + V) og falt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Akershus fylkeskommune vil anbefale at den nasjonale vannscooter-forskriften, forskrift 21.
juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende, opprettholdes.
2. Akershus fylkeskommune vil subsidiært anbefale å opprettholde den nasjonale vannscooterforskriften, forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende, inntil det
foreligger en vedtatt regional plan, som forankrer felles forskrift for enhetlige geografiske
vannområder. Aktuelle vannområder i Akershus er indre Oslofjord og vassdrag fra 2 km².
3. Akershus fylkeskommune vil anbefale at det i tillegg til at alle vannscooter-førere født etter
1980 skal kunne framvise båtførerbevis, utredes om vannscooter-førere på grunn av
fartøyets store motorytelse skal ha en høyere alder eller kunne kreves spesifikke
kvalifikasjoner, tilsvarende som for tung motorsykkel.

13/2017 - Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus - Mandat og organisering
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Forslag til sammensetning av «Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus»
vedtas.
2. Føringer for mandat for «Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet» vedtas.
3. Informasjon om vedtak oversendes regionrådene, samt Akershus idrettskrets og FNF
Akershus for oppnevning av medlemmer til rådet. Frist for tilbakemelding settes til
20.4.2017.
4. Formell oppnevning av rådet og etablering vedtas i møte i hovedutvalg for kultur,
frivillighet og folkehelse 30.5.2017.

14/2017 - Rapportering på oppfølging av vedtak i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse 2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalget tar rapporten til orientering.

3/2017 - Folkebibliotekenes virksomhet i 2016 foreløpige resultater for Akershus
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

4/2017 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - om arbeidet i Akershus

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

5/2017 - Arkeologisk feltenhet- Årsrapport 2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

6/2017 - Innføring av nye rutiner for tilskuddsbrev for kunst- og kulturaktører i ØP
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

