Behandling i Kultur- og folkehelseutvalet - 24.10.2018
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen orienterte og svarte på spørsmål.
Randi Asbjørnsen (SUNML) fremma følgjande forslag:
Kultur- og folkehelseutvalget slutter seg ikke til vurderingene og
konklusjonene, slik dei går frem av saksframlegget og ber om at evalueringen
fra Hordaland legges frem for utvalget samt at vedtak fra mai, pkt. 3
videreføres.
Det inngås samtaler med aktuelt bibliotek for om mulig ta i bruk
Hordalandsmodellen som ansvarlig for bibliotekdriften om bord.»

Hans-Olav Myklebust (FRP) fremma på vegner av seg sjølv og Randi Asbjørnsen
(SUNML) følgjande utsettingsforslag:
«Kultur og folkehelseutvalet utsett saka og ber om at den vert utgreidd vidare.
Utvalet ynskjer eit utgreiing knytt til korleis ein kan halde fram med ein
kulturarena som ferdast sjøvegen og som ambulerer forskjellige stadar i fylket.
Kulturarenaen skal bygge vidare på dagens tilbod og kan utviklast med å ta i
bruk ny teknologi.
Med begrensa økonomiske midlar skal ein sjå kva ein kan få til i samarbeid
med fleire aktørar.
Utvalet er klar over at dei fysiske rammene for ei teneste som ferdast sjøvegen
ikkje kan likestillast med landbaserte tilbod og vil difor gje nokre
begrensningar.
Saka skal utarbeidast etter dialog med Hordaland fylkeskommune om
samarbeid om drift av tenesta, herunder finansiering som
"Hordalandsmodellen" . Sentralt spørsmål vil vere. Kva kan ein skape saman
for å få mest mogleg kunnskap og kultur for pengane.»
Hans-Olav Myklebust og Randi Asbjørnsen trekte sitt utsettingsforslag.
Frøydis Austigard (V) fremma følgjande forslag:
«Kultur- og Folkehelseutvalet tar vurderingar og konklusjonar, slik dei går fram
av saksframlegget, til orientering.»
Votering:
Det vart votert alternativt over tilrådinga frå fylkesrådmannen og forslaget frå
Randi Asbjørnsen. Tilrådinga frå fylkesrådmannen fekk 7 røyster (SP, AP, V, KRF,
H) og vart vedtatt. Forslaget frå Randi Asbjørn fekk 4 røyster og fall (SUNML,
MDG, FRP, SV).
Det vart votert alternativt over tilrådinga frå fylkesrådmannen og forslaget frå
Frøydis Austigard. Forslag frå Frøydis Austigard fekk 9 røyster og vart vedtatt (SP,
MDG, 1AP, V, SV, FRP, SUNML, KRF, 1H). Tilrådinga frå fylkesrådmannen fekk 2
røyster og fall (1AP, 1H).
Vedtak i Kultur- og folkehelseutvalet - 24.10.2018
Kultur- og Folkehelseutvalet tar vurderingar og konklusjonar, slik dei går fram av
saksframlegget, til orientering.

