Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Haugesund rådhus - formannskapssalen
30.09.2020
Kl. 12:30

Følgende medlemmer møtte
Arne-Christian Mohn
Johanne Halvorsen Øveraas
Gunn Margot Bendiksen
Svein Erik Indbjo
Harald Larssen Lønning
Marianne Eidesvik
Nils Konrad Bua
Bjørn Erik Davidsen
Tor Inge Eidesen
Trine Meling Stokland

Parti
AP
AP
Frp
Frp
H
H
H
MDG
Sp
SV

Forfall
Hege Østensjø

Parti
AP

Varamedlem
Tor Inge Fredriksen

Parti
AP

Andre som møtte:
Bjørnar Måleng
Gyda Auestad
Jo Inge Hagland
Ole Bernt Thorbjørnsen
Simon Næsse
Sissel Hynne

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Harald Larssen Lønning og Tor Inge Fredriksen godkjenner dagens protokoll i tillegg til ordfører.
Medisinutdanning på Vestlandet - ordfører orienterte
Haugalandspakken - ordfører orienterte.
Møte lukkes ihht. kommuneloven § 11-5 i slutten av møtet.
vedr. Haugesund brann og redning og
Haugesund stadion.
Møte slutt kl. 14:05

Underskrifter:
Arne-Christian Mohn

Harald Larssen Lønning

Tor Inge Fredriksen

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakliste
Sak nr.
079/20
080/20
081/20
082/20
083/20
084/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Vurdering av opprettelse av sårpoliklinikk
Startlån 2020
Forslag på kandidat til dyrevernnemd for perioden 01.01.2021 31.12.2024
Søknad om forlengelse av festeavtale for Haraldshaugen camping
Haugesund stadion AS - kjøp av aksjer
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079/20 Samlesak for referatsaker

30.09.2020 Formannskapet
Behandling
Lønning (H) etterlyser vedlegg i RS sak 29/20. Dette meldes opp på nytt i formannskapet 21.10.2020
Stokland (SV) ber om at det leveres høringssvar i sak RS 24/20. Formannskapet vedtok med 6 mot 5
(H og FRP) at det leveres høringssvar i saken.

FS - 079/20 Vedtak:
Øvrige referatsaker ble samlet tatt til orientering.

080/20 Vurdering av opprettelse av sårpoliklinikk

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. En helhetlig vurdering tilsier at dagens tilbud til
sårpasienter i kommunehelsetjenesten er faglig forsvarlig,
hensiktsmessig organisert og kostnadseffektivt.
2. I lys av kommuneøkonomien anses det ikke som
hensiktsmessig med videre utredning av sårpoliklinikk i
kommunal regi.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester - 17.09.2020 - 020/20
Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester ber kommunedirektøren om å ta initiativ til et
samhandlingsprosjekt mellom Haugesund kommune, Helse Fonna og Høgskulen på Vestlandet med
mål om å øke kompetansen og behandlingstilbudet til pasienter med kroniske sår.
I dette arbeidet ber utvalget om at det tas opp til vurdering muligheten for opprettelse av en
sentrumsnær sårklinikk.

30.09.2020 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra Utvalg fra Helse og omsorg ble enstemmig vedtatt.
FS - 080/20 Vedtak:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å ta initiativ til et samhandlingsprosjekt mellom
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Haugesund kommune, Helse Fonna og Høgskulen på Vestlandet med mål om å øke kompetansen og
behandlingstilbudet til pasienter med kroniske sår.
I dette arbeidet ber utvalget om at det tas opp til vurdering muligheten for opprettelse av en
sentrumsnær sårklinikk.

081/20 Startlån 2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund kommune tar opp inntil 30 000 000 kroner i lån til videre utlån (startlån) jf.
kommuneloven § 14-17. Dette kommer i tillegg til de 70 000 000 kroner som ble tatt opp tidligere i
2020.

30.09.2020 Formannskapet
Behandling
Innstillingen ble enstemming vedtatt.
FS - 081/20 Vedtak:
Haugesund kommune tar opp inntil 30 000 000 kroner i lån til videre utlån (startlån) jf.
kommuneloven § 14-17. Dette kommer i tillegg til de 70 000 000 kroner som ble tatt opp tidligere i
2020.

082/20 Forslag på kandidat til dyrevernnemd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet foreslår følgende kandidater til dyrevernnemd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024
________________ foreslås som kandidat til dyrevernnemd fra Haugesund kommune.

30.09.2020 Formannskapet
Behandling
Kandidat til dyrevernsnemd, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
1. Kari-Mari Høyby Holmstrøm
2. Rolf Harald Bogshamn
Forslag fremmet av Davidsen (MDG) ble enstemming vedtatt.
FS - 082/20 Vedtak:
Formannskapet foreslår følgende kandidater til dyrevernnemd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024
Kari-Mari Høyby Holmstrøm og Rolf Harald Bogshamn foreslås som kandidat til dyrevernnemd fra
Haugesund kommune.
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083/20 Søknad om forlengelse av festeavtale for Haraldshaugen camping

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren anbefaler en fornyelse av festeavtalen til Haraldshaugen Camping AS i 30 år fra
01.10.2020 – 29.09.2050 på like vilkår som i eksisterende avtale.

30.09.2020 Formannskapet
Behandling

FS - 083/20 Vedtak:

084/20 Haugesund stadion AS - kjøp av aksjer

Kommunedirektørens vedtak:
1. Bystyret vedtar å kjøpe 60 prosent av aksjene i Haugesund Stadion AS til en
pris oppad begrenset til 52 000 000 kroner.
2. Bystyret gir ordfører fullmakt til å undertegne hovedavtale om kjøp av aksjer i
Haugesund Stadion AS som vist i vedlegg 1.
3. Bystyret gir ordfører fullmakt til å signere et hvert dokument som er
nødvendig å gjennomføre kjøp av aksjer i Haugesund Stadion AS.
4. Aksjekjøpet finansieres ved bruk av kommunes investeringsfond slik det er
beskrevet i saksfremlegget. Fondet reduseres tilsvarende.

30.09.2020 Formannskapet
Behandling
Forslag på vegne av koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk Venstreparti
Formannskapet ber kommunedirektøren om å sende saken til utvalg for kultur, idrett og frivillighet
(KIF). Saken må da inkludere en vurdering knyttet til idrettspolitiske momenter og konsekvenser for
KIF feltet som helhet.
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Votering utsettelses forslag fremmet av Stokland (SV): Utsettelsen ble vedtatt med 10 mot 1 (Indbjo
FRP) stemme

FS - 084/20 Vedtak:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å sende saken til utvalg for kultur, idrett og frivillighet
(KIF). Saken må da inkludere en vurdering knyttet til idrettspolitiske momenter og konsekvenser for
KIF feltet som helhet.
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