Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Haugesund rådhus - formannskapssalen
04.11.2020
Kl. 09:00

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
Tor Inge Fredriksen

Parti
AP

Varamedlem
Tønnes Bernhard Tønnesen

Parti
AP

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

Møtenotater:
Tønnesen (A) etterlyser svar på forslag fremmet av Frp. vedrørende felles fyrverkeri på nyttårsaften
Kommunedirektøren kommer tilbake med svar i formannskapet i 18.november.
Tønnesen (A) og Indbjo (Frp) ble valgt til å godkjenne dagens protokoll i tillegg til ordfører

Underskrifter:

Tønnes Tønnesen

Svein Erik Indbjo

Arne-Christian Mohn

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakliste
Sak nr.
094/20
095/20
096/20
097/20
098/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Valg av Valgstyre for valgperioden 2019 - 2023
Samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebiblioteket
Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i
Haugesund kommune
Barnehagedrift
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094/20 Samlesak for referatsaker

04.11.2020 Formannskapet
Behandling
Oversendelse, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Formannskapet ber kommunedirektøren komme tilbake med hvordan vi kan skape ytterligere
aktivitet i Dokken, med å gi rom til bøkkere og eldre båter som viser den lokale kystkulturen. Det er
ønskelig at deler av området blir tilgjengelig for mennesker som holder kystkulturen aktivt vedlike.
ref sak RS 46/20 - Indbjo (Frp)
ref sak RS 50/20 Pandemihåndtering - Stokland (SV) takker for god håndtering av pandemien i
Haugesund kommune, og for god orientering i referatsaken.
Oversendelse fremmet av Lønning (H) ble enstemmig oversendt til kommunedirektøren.
FS - 094/20 Vedtak:
Formannskapet ber kommunedirektøren komme tilbake med hvordan vi kan skape ytterligere
aktivitet i Dokken, med å gi rom til bøkkere og eldre båter som viser den lokale kystkulturen. Det
er ønskelig at deler av området blir tilgjengelig for mennesker som holder kystkulturen aktivt
vedlike.

095/20 Valg av Valgstyre for valgperioden 2019 - 2023
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund bystyre velger følgende medlemmer til valgstyret for perioden 2019 – 2023
1…… som leder av valgstyret.
2…….som nestleder av valgstyret.
3.
….
….
og følgende varamedlemmer
1.
2.
3.
….
….

04.11.2020 Formannskapet
Behandling
Fellesforslag, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Forslag
Haugesund bystyre velger følgende medlemmer til valgstyret for perioden 2019 – 2023
1 Arne-Christian Mohn (Ap) som leder av utvalget
2 Trine Meling Stokland (Sv) som nestleder av utvalget
3 Johanne Halvorsen Øveraas (Ap)
4 Hege Østensjø (Ap)
5 Harald Larssen Lønning (H)
6 Marianne Eidesvik (H)
Side 4 av 10

7 Nils Konrad Bua(H)
8 Svein Erik Indbjo (FrP)
9 Gunn Margot Bendiksen (FrP)
10 Bjørn-Erik Davidsen (MDG)
11 Tor Inge Eidesen (Sp)
og følgende varamedlemmer
Samme varamedlemmer pr parti som til Formannskapet

Innstilling med tillegg fremmet av Eidesen (SP) ble enstemming vedtatt
FS - 095/20 Vedtak:
Haugesund bystyre velger følgende medlemmer til valgstyret for perioden 2019 – 2023
Haugesund bystyre velger følgende medlemmer til valgstyret for perioden 2019 – 2023
1 Arne-Christian Mohn (Ap) som leder av utvalget
2 Trine Meling Stokland (Sv) som nestleder av utvalget
3 Johanne Halvorsen Øveraas (Ap)
4 Hege Østensjø (Ap)
5 Harald Larssen Lønning (H)
6 Marianne Eidesvik (H)
7 Nils Konrad Bua(H)
8 Svein Erik Indbjo (FrP)
9 Gunn Margot Bendiksen (FrP)
10 Bjørn-Erik Davidsen (MDG)
11 Tor Inge Eidesen (Sp)
Ved forfall av medlemmer i valgstyret møter møtende vara i formannskapet i valgstyrets møter.
(møtene i valgstyret holdes i forkant av møter i formannskapet)

096/20 Samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebiblioteket
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering
2. Kostnader i forbindelse med prosjektet vurderes i sammenheng med budsjett for 2021

Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 07.10.2020 - 030/20
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan for
gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021
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Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 21.10.2020 - 034/20
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan for
gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021

07.10.2020 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Rask oppstart av samarbeid med mål om forbedring av skolebibliotekene, foreslått av Tor Inge
Fredriksen, Arbeiderpartiet
Kommunens leseplan og ambisjoner på vegne av kommunens barn i økt leselyst og språkferdigheter
bygger opp under et vesentlig styrket og aktivt skolebibliotek.
I dag er skolebibliotekene et ikke-prioritert område – som preges av utdaterte bøker, liten
utskiftning, liten målretting i tilgang og ingen kobling mellom skolebibliotek og læreplaner.
Skolebibliotekene har også blitt en oppsamlingsplass for gamle og utdaterte møbler og datautstyr.
En styrking av skolebibliotekene gir et fantastisk grunnlag for bl.a økt leselyst og økte leseferdigheter.
Fredriksen (AP) fremmer følgende alternative vedtak :
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan for
gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021

Votering på tilleggsforslag fra Fredriksen (AP) mot administrasjonens forslag:
Fredriksens (AP) forslag pkt. 1, 2 og 3 mot amdinistrasjonens forslag pkt. 1: 6 stemmer for: Fredriksen
(AP), Lie (AP), Emberland (KRF), Bogshamn (SP), Lie (PP) og Vidhovde (V) mot 3 stemmer: Amundsen
(H), L'Orange (H) og Bendiksen (FRP). Vedtatt.
Fredriksens (AP) forslag pkt. 4 mot innstillingens forslag pkt. 2: 5 stemmer for: Fredriksen (AP), Lie
(AP), Emberland (KRF), Boghshamn (SP) og Lie (PP) mot 4 stemmer: Aumundsen (H), L'Orange (H),
Bendiksen (FRP) og Vihovde (V). Vedtatt.
UFKIF - 030/20 Vedtak:
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan for
gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021

21.10.2020 Ungdomsrådet
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Behandling
Innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet ble enstemmig vedtatt.
UNG - 034/20 Vedtak:
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan for
gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021

22.10.2020 Utvalg for oppvekst
Behandling
PS 12/20, foreslått av Ulrikke Nesheim Heldal, Høyre
Forslag fra Høyre:
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning.
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund og en plan
for gjennomføring.

Forslaget fra Høyre falt med 4 stemmer (H, V) mot 5 stemmer (AP, MDG, SV og PP)
Forslaget fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

UFO - 012/20 Vedtak:
1. Saken tas til orientering
2. Kostnader i forbindelse med prosjektet vurderes i sammenheng med budsjett for 2021

04.11.2020 Formannskapet
Behandling
Korrigert vedtak fra KIF - skole til Haugesund skolen, foreslått av Johanne Halvorsen Øveraas,
Arbeiderpartiet
1. Samarbeid mellom Haugesund skolen og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolene til skolebibliotek.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan for
gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021
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Forslag fra H, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
1. Samarbeid mellom skole og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning.
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolen til skolebibliotekene.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund og en plan
for gjennomføring
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak fikk 2 stemmer (FRP) og falt.
Forslag fremmet av Lønning (H) fikk 3 stemmer og falt.
Forslag fremmet av Øveraas (A) ble punktvis punktert.
Punkt 1. og 2. ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer
Punkt 3. og 4. ble vedtatt med 6 mot 5 (H og FRP) stemmer.

FS - 096/20 Vedtak:
1. Samarbeid mellom Haugesund skolen og folkebiblioteket ønskes iverksatt med snarlig virkning .
2. Administrasjonen bes avklare dagens ressursbruk i skolene til skolebibliotek.
3. Administrasjonen bes utarbeide målsettinger for et bedret skolebibliotek i Haugesund, en plan
for gjennomføring og et budsjett som gradvis trappes opp over noe tid.
4. Utvalget ber Kommunedirektøren implementere en oppstart i fm budsjett 2021

097/20 Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Haugesund kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Reviderte retningslinjer i Haugesund kommune for tilskudd til private barnehager vedtas.
2. Retningslinjene gjelder fra og med 01.01.2021

22.10.2020 Utvalg for oppvekst
Behandling
Forslaget fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

UFO - 010/20 Vedtak:
1. Reviderte retningslinjer i Haugesund kommune for tilskudd til private barnehager vedtas.
2. Retningslinjene gjelder fra og med 01.01.2021

04.11.2020 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemming vedtatt.
FS - 097/20 Vedtak:
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1. Reviderte retningslinjer i Haugesund kommune for tilskudd til private barnehager vedtas.
2. Retningslinjene gjelder fra og med 01.01.2021

098/20 Barnehagedrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. St Olav- og Hemmingstad barnehage samlokaliseres og driftes med forsterket
barnehagefunksjon i nytt barnehagebygg med beliggenhet i Salhusvegen 26b.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med Lysskar Foreldrelagsbarnehage sitt
eierstyre med den hensikt at barnehagen overdras til kommunen innen 2021.
3. Barnehagebruksplanen rulleres i sin helhet i sammenheng med økonomi- og budsjettplan
2023-2025.
1. Planens tiltaksdel endres i tråd med vedtak om bygging av sentrumsnær
barnehage i Salhusvegen 26b.
2. Tomt til barnehage på Flotmyr og Storasund/Hemmingstad opprettholdes og
vurderes bygget i kommunal regi i tråd med utbygging og områderegulering.
22.10.2020 Utvalg for oppvekst
Behandling
Forslaget fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.
UFO - 009/20 Vedtak:
1. St Olav- og Hemmingstad barnehage samlokaliseres og driftes med forsterket
barnehagefunksjon i nytt barnehagebygg med beliggenhet i Salhusvegen 26b.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med Lysskar Foreldrelagsbarnehage sitt
eierstyre med den hensikt at barnehagen overdras til kommunen innen 2021.
3. Barnehagebruksplanen rulleres i sin helhet i sammenheng med økonomi- og budsjettplan
2023-2025.
1. Planens tiltaksdel endres i tråd med vedtak om bygging av sentrumsnær
barnehage i Salhusvegen 26b.
2. Tomt til barnehage på Flotmyr og Storasund/Hemmingstad opprettholdes og
vurderes bygget i kommunal regi i tråd med utbygging og områderegulering.
04.11.2020 Formannskapet
Behandling
Forslag fra H, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
1. St Olav- og Hemmingstad barnehage legges ned.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med Lysskar Foreldrelagsbarnehage sitt
eierstyre med den hensikt at barnehagen overdras til kommunen innen 2021.
3. Barnehagebruksplanen rulleres i sin helhet i sammenheng med økonomi- og budsjettplan
2023-2025.
1. Planens tiltaksdel endres i tråd med vedtak om bygging av sentrumsnær
barnehage i Salhusvegen 26b.
2. Tomt til barnehage på Flotmyr og Storasund/Hemmingstad opprettholdes ikke.
Forslag fra H, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
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1. St Olav- og Hemmingstad barnehage legges ned.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med Lysskar Foreldrelagsbarnehage sitt
eierstyre med den hensikt at barnehagen overdras til kommunen innen 2021.
3. Barnehagebruksplanen rulleres i sin helhet i sammenheng med økonomi- og budsjettplan
2023-2025.
4. Tomt til barnehage på Flotmyr og Storasund/Hemmingstad opprettholdes ikke.
Forslag fremmet av Lønning (H) fikk 5 stemmer (H og Frp)
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 (H og Frp) stemmer
FS - 098/20 Vedtak:
1. St Olav- og Hemmingstad barnehage samlokaliseres og driftes med forsterket
barnehagefunksjon i nytt barnehagebygg med beliggenhet i Salhusvegen 26b.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med Lysskar Foreldrelagsbarnehage
sitt eierstyre med den hensikt at barnehagen overdras til kommunen innen 2021.
3. Barnehagebruksplanen rulleres i sin helhet i sammenheng med økonomi- og budsjettplan
2023-2025.
1. Planens tiltaksdel endres i tråd med vedtak om bygging av sentrumsnær
barnehage i Salhusvegen 26b.
2. Tomt til barnehage på Flotmyr og Storasund/Hemmingstad opprettholdes og
vurderes bygget i kommunal regi i tråd med utbygging og områderegulering.
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