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Følgende medlemmer møtte
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Svein Erik Indbjo
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H
H
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MDG
Sp
SV

Forfall
Hege Østensjø

Parti
AP

Varamedlem
Tor Inge Fredriksen

Parti
AP

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Godkjenning av dagens protokoll:
Tor Inge Eidesen (SP) og Marianne Eidesvik (H) ble valgt til å godkjenne dagens protokoll.
Stiftelsen Haugesund Signatur Park v/Lars Einar Hollum og Åge Wee - hadde en presentasjon i starten
av møtet.
Kommunaldirektør Bjørnar Måleng hadde en presentasjon av pågåede byggeprosjekter.
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen orienterte om budsjettprosess og arbeidet med budsjett
2021.
Ordfører orienterte om utviklingen i næringslivet i vårt området.
Representanten Indbjo (Frp) - stilte spørsmål om matservering på kaien. Kommunedirektøren
kommer tilbake med informasjon og svar på spørsmål i neste formannskapet den 16.september
2020.

Representanten Eidesen (SP) orienterte om arbeidet i Haugalandspakken.
Representanten Stokland foreslo følgende oversendelse:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å igangsette et prosjekt for innbyggerinvolvering i
Byheiene med følgende føringer: Påmelding: Alle innbyggere med engasjement for byheiene kan
melde interesse for å delta i prosjektet. Lokale organisasjoner innen hhv friluftsliv og naturvern
oppfordres til å spre invitasjonen blant sine medlemmer. Prosjektgruppe: Sammensetning av
prosjektgruppa avgjøres etter endt påmelding. Gruppa bør være bredt sammensatt men minst 5 og
maks 8 deltakere. Mandat: Prosjetgruppas mandat bør primært dreies mot • å komme fram til
prioriterte og konkrete forslag til hvor- og hvordan man skal vedlikeholde viktige turområder i
byheiene. •
Diskutere prinsipper for hvordan kommunen, innbyggere og frivilligheten kan
samarbeide om vedlikehold og skjøtsel av viktige områder, med spesiell vekt på hvordan kommunen
på en enklere og bedre måte kan støtte opp om den frivillige innsatsen som legges ned i byheiene. •
Danne en felles forståelse for forholdet mellom vedlikehold av friluftsområder, skjøtsel og
vern av viktig natur- og artsmangfold.
Formannskapet utsetter saken til 16. september.

Underskrifter:
Arne-Christian Mohn

Marianne Eidesvik

Tor Inge Eidesen

Side 2 av 8

Sakliste
Sak nr.
060/20
061/20
062/20
063/20
064/20
065/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Søknad fritak Politiske verv for resten av valgperioden 2019 2023 - Torunn Ellingsen
Søknad om fritak og permisjon fra politiske verv - Hege Østensjø
Finansrapport 2. kvartal 2020
TILTAK FOR Å FØLGE OPP SENTRUMSPLANEN:
SENTRUMSMIDLENE 2020 og 2021
Styringsgruppe Fairtrade-kommune
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060/20 Samlesak for referatsaker
Lønning (H): RS 10/20 Formannskapet ber kommunedirektøren sende inn høringssvar til endring av
flaggloven der vi er positive til alternativ A.
Lønning (H): RS 14/20 Røvær Øyting har sendt en henvendelse til kommunen og svart på høringen.
Det er viktig at vi som kommune støtter opp om deres forslag til endring. Havner Røvær i samme
kategori som Haugesund vil det være vanskelig å oppnå intensjonene om videre vekst og utvikling på
Røvær.

26.08.2020 Formannskapet
Behandling
RS 10/20 votering: 4 stemmer for (Lønning, Eidesvik, Bua (H) og Mohn (A) 7 stemmer mot, forslaget
fremmet av Lønning (H) ble ikke vedtatt.
RS 10/20: Et enstemming formannskap ber om at det sendes høringssvar i sak RS 14/20

FS - 060/20 Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering. Et enstemming formannskap ber om at det sendes
høringssvar i sak RS 14/20.

061/20 Søknad fritak Politiske verv for resten av valgperioden 2019 - 2023 - Torunn
Ellingsen

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad fra Torunn Ellingsen (A) om fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden
2019 – 2023 innvilges.
Som erstatning for Torunn Ellingsen velger bystyret:
_____________
som varamedlem til Utvalg for helse og omsorg
26.08.2020 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, navn på varamedlem til Utvalg for
helse, omsorg og sosialtjenester blir fremmet når saken fremmes i bystyret
FS - 061/20 Vedtak:
Vedtak i formannskapet 26.08.2020

Søknad fra Torunn Ellingsen (A) om fritak fra sine politiske verv for resten av
valgperioden 2019 – 2023 innvilges.
Som erstatning for Torunn Ellingsen velger bystyret:
(navn fremmes når saken behandles i bystyret) som varamedlem til Utvalg for helse og
omsorg
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062/20 Søknad om fritak og permisjon fra politiske verv - Hege Østensjø

Kommunedirektørens/rådmannens forslag til vedtak:
Hege Østensjø innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i formannskapet til og med
31.12.2020. Tor Inge Fredriksen trer inn som settemedlem i formannskapet i fritaksperioden.
Hege Østensjø innvilges fritak fra sitt verv som medlem i Utvalg for helse, omsorg og
sosialtjenester for resten av valgperioden 2019 – 2023.
Som erstatning for Hege Østensjø velger bystyret:
_______________som medlem i Utvalg for Helse, omsorg og sosialtjenester for resten av
valgperioden 2019-2023.

26.08.2020 Formannskapet
Behandling
Kmmunedirektørens forslag til instilling ble enstemming vedtatt, medlem til Utvalg for helse, omsorg
sosialtjenester blir fremmet når saken behandles i bystyret.
FS - 062/20 Vedtak:
Vedtak i formannskapet 26.08.2020

Hege Østensjø innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i formannskapet til og med
31.12.2020. Tor Inge Fredriksen trer inn som settemedlem i formannskapet i
fritaksperioden.
Hege Østensjø innvilges fritak fra sitt verv som medlem i Utvalg for helse, omsorg og
sosialtjenester for resten av valgperioden 2019 – 2023.
Som erstatning for Hege Østensjø velger bystyret:
(navn fremmes i bystyret) som medlem i Utvalg for Helse, omsorg og sosialtjenester for
resten av valgperioden 2019-2023.

063/20 Finansrapport 2. kvartal 2020

Kommunedirektørens/rådmannens forslag til vedtak:
Haugesund bystyre tar finansrapport andre kvartal 2020 for
Haugesund kommune til etterretning.

26.08.2020 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtat.
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FS - 063/20 Vedtak:
Vedtak i formannskapet 26.08.2020

Haugesund bystyre tar finansrapport andre kvartal 2020 for
Haugesund kommune til etterretning.

064/20 TILTAK FOR Å FØLGE OPP SENTRUMSPLANEN: SENTRUMSMIDLENE 2020 og 2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet støtter opp om kommunedirektørens forslag til konkrete tiltak for å følge opp
sentrumsplanen, slik det fremgår av tabell 1.
Formannskapet støtter opp om kommunedirektørens forslag til å fremskaffe utfyllende informasjon
med kostnadsoverslag for en mulighetsstudie/idé-fase for Landmannstorget, slik det fremgår av tabell
2.

26.08.2020 Formannskapet
Behandling
Rådhusplassen sør, foreslått av Johanne Halvorsen Øveraas, Arbeiderpartiet
Tabell 1, punkt 14
Inkludere Ferdigstillelse av Rådhusplassen sør, mot høyskolen.
Oversendelse tabell 2 punkt c - korrekt, foreslått av Johanne Halvorsen Øveraas, Arbeiderpartiet
Oversendelse tabell 2 punkt c
vedallmenningen må sees i sammenheng med utbyggingen til Caiano, Smedasundet 77.
Punkt 12 i tabellen, foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
Litt bakgrunn ;Prosjektstillingen er en faktisk «Mulighetsutvikler for sentrum» jmf koalisjonens
samarbeidsavtale.
Mulighetsutvikleren har en vid rolle som skal se på alle mulige tiltak for å utvikle eksisterende og nye
tiltak i sentrum for å skape næringsutvikling, forskjønning, gode boforhold, attraktivitet for besøkende
osv.
Stillingen vil på mange vis fungere som en «Varehussjef» på et kjøpesenter, og etablere god kontakt
og dialog med næringen i sentrum.
Forslag til vedtak :
Prosjketstillingen «mulighetsutvikler for sentrum» legges inn igjen over tiltak som skal gjennomføres
nå. Det er en prosjektstilling som finansieres over «investeringsmidler for sentrum» i to år. Deretter
gjøres den om til en fast stilling.
Fjerne punkt C Vedallmenningen i tabell 2, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Avvente med Vedallmenningen til Smedasundet 77 er godkjent for å få en park som også kan skape
synergier til dette området.
Fjerne punkt 16 Breidablik/kulturskolen i tabell 1., foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Midler til Breidablik/kulturskolen er satt av i investeringsbudsjettet.
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Utforme grunnlaget for en designkonkurranse/mulighetsstudie for Haraldsgata(gågata) med
tilhørende sidegater(gå-sidegater) der byrom, tak/halvtak o.l. skal løses., foreslått av Harald Larssen
Lønning, Høyre
Det er tid for at vi kan se på hele gågata, og få på plass en helhetlig plan. En
designkonkurranse/mulighetsstudie vil vise oss mulighetene som finnes i byens viktigste byrom gågata. Da kan vi også få konkludert på tak/baldakinløsning, biltrafikk, vareleveranser, byrom,
estetiske kvaliteter i gatestein, benker og avfallsbeholdere osv.
Mulighetsstudie for tak i gågata/Haraldsgata., foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Vi ønsker en mulighetsstudie for tak i gågata.
votering:
Forslag fremmet av Øveraas (A):
Inkludere Ferdigstillelse av av Rådhusplassen vedtatt 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Oversendelse enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Fredrikesen ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Forslag fremmet av Lønning (H):
tillegg vedr. Breidablikk falt med 5 (H og Frp) mot 6 stemmer (A, SV, MDG, SP)
Vealmenningen (Fredriksen (A) og Bua innhabil 9 voterende) falt med 4 (H og Frp) mot 5
stemmer.
Haraldsgata falt med 5 (H og Frp) mot 6 stemmer.
FS - 064/20 Vedtak:
Vedtak i formannskapet 26.08.2020
Formannskapet støtter opp om kommunedirektørens forslag til konkrete tiltak for å følge opp
sentrumsplanen, slik det fremgår av tabell 1.
Formannskapet støtter opp om kommunedirektørens forslag til å fremskaffe utfyllende
informasjon med kostnadsoverslag for en mulighetsstudie/idé-fase for Landmannstorget, slik det
fremgår av tabell 2.
Med følgende endringer:
Tabell 1, punkt 14
Inkludere Ferdigstillelse av Rådhusplassen sør, mot høyskolen.
Prosjketstillingen «mulighetsutvikler for sentrum» legges inn igjen over tiltak som skal
gjennomføres nå. Det er en prosjektstilling som finansieres over «investeringsmidler for
sentrum» i to år. Deretter gjøres den om til en fast stilling.
Oversendelse tabell 2 punkt c
vedallmenningen må sees i sammenheng med utbyggingen til Caiano, Smedasundet 77.

065/20 Styringsgruppe Fairtrade-kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Haugesund kommune skal arbeide for å beholde status som Fairtrade-kommune og oppfylle
kriteriene som er satt av stiftelsen Fairtrade Norge.
2. Haugesund bystyre oppnevner to personer som medlemmer i styringsgruppen for å oppfylle
kravet om politisk forankring. Bystyret oppnevner følgende medlemmer:
a. xxxx
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b. xxxx
3. Kommunedirektøren i samarbeid med de folkevalgte medlemmene, oppnevner øvrige
medlemmer i styringsgruppen og organiserer det videre arbeidet.

26.08.2020 Formannskapet
Behandling
, foreslått av ,
Indbjo (Frp): foreslår at saken trekkes.
B. Karoline Sjøen Andersen, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Foreslår Karoline S. Andersen under punkt 2.
Koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk Venstreparti
Svein Inge Strand Egeland (SV)
Oversendelsesforslag, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
Ber om at den nye gruppen også søker del 2.
Votering: forslag fremmet av Indbjo (Frp) falt med 3 (Frp og Bua (H)) mot 8 stemmer.
Forslag fremmet av Lønning (H) , og Stokland (SV) ble enstemming vedtatt.
Oversendelse fremmet av Davidsen (MDG) ble enstemming vedtatt.

FS - 065/20 Vedtak:
Vedtak i formannskapet 26.08.2020
1. Haugesund kommune skal arbeide for å beholde status som Fairtrade-kommune og
oppfylle kriteriene som er satt av stiftelsen Fairtrade Norge.
2. Haugesund bystyre oppnevner to personer som medlemmer i styringsgruppen for å
oppfylle kravet om politisk forankring. Bystyret oppnevner følgende medlemmer:
a. Svein Inge Strand Egeland (SV)
b. Karoline Sjøen Andersen (H)
3. Kommunedirektøren i samarbeid med de folkevalgte medlemmene, oppnevner øvrige
medlemmer i styringsgruppen og organiserer det videre arbeidet.
Med følgende oversendelse:

Ber om at den nye gruppen også søker del 2.
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