Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Bystyret
Fjernmøte - Teams
11.11.2020
Kl. 18:00

Følgende medlemmer møtte
Arne-Christian Mohn
Eline Jacobsen Vikse
Geir Fiskaaen Lie
Hege Østensjø
Herdis Gunn Rødne
Johanne Halvorsen Øveraas
Kjell Inge Bråtveit
Nina Westerlund Lie
Roald Bø
Sahar Bayati
Thor Dagfinn Bjelland
Tor Inge Fredriksen
Tønnes Bernhard Tønnesen
Åse Viland
Arne Trygve Løvvik
Cathrine Lende Storesund
Gunn Margot Bendiksen
Svein Erik Indbjo
Svein Inge Huseby
Tor-Finn Isaksen
Anders Amundstad-Balle
Egil Sundve
Gudvin Selsås
Gunnar Amundsen
Harald Larssen Lønning
Helge Ytterøy L'orange
Karoline Sjøen Andersen
Kjell Sternhoff
Marianne Eidesvik
Nils Konrad Bua
Rita Leinan
Sjur Risanger
Tor-Kjell Bergjord
Ulrikke Nesheim Heldal
Natalia Kondarewicz
Tom Landås
Bjørn Erik Davidsen

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
Frp
Frp
Frp
Frp
Frp
Frp
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Krf
Krf
MDG

Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Yvonne Ekrene Lien
John William Pettersen
Ove Ellefsen
Stig Riise Pettersen
Siw Irene Bogshamn
Tor Inge Eidesen
Lise Synnøve Neeraas Langåker
Trine Meling Stokland
Vegard Engesli
May Britt Vihovde

MDG
MDG
PP
PP
R
Sp
Sp
SV
SV
SV
V

Forfall
Mercedes Yeni Aarvik

Parti
AP

Varamedlem
Niels Petter Solberg

Parti
AP

Møtenotater:
Harald Larssen Lønning (H) og Johanne Halvorsen Øveraas (A) ble i tillegg til ordfører valgt til å
godkjenne dagens protokoll.
møtet slutt kl. 20:00.

Underskrifter:
Arne-Christian Mohn

Johanne Halvorsen Øveraas

Harald Larssen Lønning

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakstittel
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Interpellasjon - Svein Erik Indbjo - Bompenger 11.11.2020
Valg til ungdomsrådet 2020 - 2021
Valg av Valgstyre for valgperioden 2019 - 2023
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i
Haugesund kommune
Reglement for Haugesund bystyre
Barnehagedrift
Mulighetsstudie om stadion 2 fra SK Vard
Søknad om kommunal garanti for lån til kulturanlegg
Seriøsitetskrav i byggeprosjekter hvor Haugesund kommune er
byggherre
2.gangsbehandling Hemmingstad gård, felt B13 og B14 Detaljregulering RL1793
Adgang til å avholde politiske fjernmøter
Status pandemihåndtering pr. oktober 2020
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062/20 Samlesak for referatsaker

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Stokland (SV) ber om at sak RS 13/20 behandles som politisk sak.
Votering: Et enstemmig formannskapet slutter seg til at saken behandles politisk
BS - 062/20 Vedtak:
Referatsak RS 13/20 - behandles som politisk sak og får saksnummer PS 74/20

063/20 Interpellasjoner og grunngitte spørsmål

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Ordfører svarte på spørsmål/interpellasjon
BS - 063/20 Vedtak:
Ordfører takker for spørsmålene og har forelagt spørsmålene for kommunedirektøren og fått
følgende svar;Kommunene og fylkeskommunene skal utrede mulighet for nye bompengepakker.
Haugesund kommune vil følge med bompengeutredningen. Vi vil gi klare føringer for hva som
forventes dersom kommunen skal bli med på en ny bompengepakke.Haugesund kommune har som
kjent ikke tatt endelig stilling til om vi vil være med på nye pakker. Dette skal en gjøre etter at
utredningsarbeidet er gjennomført, og hvor en da ser mer konkret på hva nye bompengepakker kan
inneholde. Det er viktig for Haugesund kommune at bompengene bidrar i retning av et bærekraftig
regionsenter hvor gående, syklende og kollektivreisende er høyt prioritert og næringslivet har god
fremkommelighet. Fylkestingets behandling av sak 108/2020 i møte den 20.10.2020: om revisjon:
Haugalandspakken blir lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon for 2021. Mandatet for revisjonen kjem
ein tilbake til i eiga sak.Enstemmig vedtak i fylkestinget. Ordfører støtter vedtaket til fylkestinget om
revisjon og forutsetter en deltakelse i dette arbeidet.

008/20 Interpellasjon - Svein Erik Indbjo - Bompenger 11.11.2020
Spørsmål til ordfører:
Støtter ordføreren Solfrid Lerbrekk (SV) sitt spørsmål til Samferdselsminister om en granskning av
Haugalandspakken?
Hva vil ordføreren gjøre for at et slik bedrag av innbyggerne ikke skal finne sted igjen?

11.11.2020 Bystyret
Behandling
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ordfører svarte på spørsmålet. - svaret
BS - 008/20 Vedtak:

064/20 Valg til ungdomsrådet 2020 - 2021
Ungdomsrådets innstilling:
Bystyret velger følgende representanter til Ungdomsrådet for perioden 2020 2021
Medlem

Skole

1
2
3
4
5
6
7
8

Olai Melkevik*
Ørjan Karoliussen*
Eivind Lervik Tornli**
Alexandra Sund**
William Rong Koppang
Selma Skogøy
Lea Marie Sandvik
Håvard Borgø

9
10
11
12
13
14
15

Albert Gustavsen-Matre
Emma Strømsvold Spangberg
Ennie Maggy Cadette Baranyizigiye
Bergljot Apeland Kvæstad
Jorunn S. Nordstrøm**
Lucas Hansen Ellefesen
Susanne Larssen

Skåredalen
Steinerskolen
Skeisvang
Vardafjell
Haraldsvang
Danielsen
Håvåsen
Haugesund
Toppidrettsgymnas
Skåredalen
Haraldsvang
Skeisvang
Skeisvang
Hauge
Skåredalen
Skåredalen

Vara

Skole

1
2
3
4
5
6
7
8

Emelie Hauge Jacobsen
Alva Linnea Selsaas
Patrini Michaj
«ingen vara»
Marie Haga Nesse
Vårin Susort Toskedal
Hannah Haftorsen
Regine Økland Lillebråten

9
10
11
12
13
14
15

Samuel Czerwinska
Marcus Myge
Solveig Karine Rød Endresen
Nora Aukland Sandtorv
Jarle Falkenhaug**
Mailin Kristin Ekkje
Vår Flåtene Bolstad

Skåredalen
Steinerskolen
Skeisvang
Vardafjell
Haraldsvang
Danielsen
Håvåsen
Haugesund
Toppidrettsgymnas
Skåredalen
Vardafjell
Skeisvang
Skeisvang
Skåredalen
Danielsen
Vardafjell

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant

*sitter videre fra forrige periode
**gjenvalgt fra forrige periode
Leder:
Nestleder:

Eivind Lervik Tornli
Alexandra Sund
Medlemmer i styret:

Eivind Lervik Tornli
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Alexandra Sund
Olai Melkevik
William Rong Koppang
Bergljot Apeland Kvæstad
Leder av ansvarsområder:
Eivind Lervik Tornli
Alexandra Sund
Olai Melkevik
William Rong Koppang
Bergljot Apeland Kvæstad

- Komité for Ungdomsrådets saker
- Oppvekst
- Plan og miljø
- Kultur, idrett og frivillighet
- Helse, omsorg og sosialtjenester

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Innstilling fra Ungdomsrådet ble enstemmig vedtatt
BS - 064/20 Vedtak:

Bystyret velger følgende representanter til Ungdomsrådet for perioden 2020 2021
Medlem

Skole

1
2
3
4
5
6
7
8

Olai Melkevik*
Ørjan Karoliussen*
Eivind Lervik Tornli**
Alexandra Sund**
William Rong Koppang
Selma Skogøy
Lea Marie Sandvik
Håvard Borgø

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant

9
10
11

Albert Gustavsen-Matre
Emma Strømsvold Spangberg
Ennie Maggy Cadette
Baranyizigiye
Bergljot Apeland Kvæstad
Jorunn S. Nordstrøm**
Lucas Hansen Ellefesen
Susanne Larssen

Skåredalen
Steinerskolen
Skeisvang
Vardafjell
Haraldsvang
Danielsen
Håvåsen
Haugesund
Toppidrettsgymnas
Skåredalen
Haraldsvang
Skeisvang
Skeisvang
Hauge
Skåredalen
Skåredalen

Fri representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant

12
13
14
15

Vara

Skole

1
2
3
4
5
6
7
8

Emelie Hauge Jacobsen
Alva Linnea Selsaas
Patrini Michaj
«ingen vara»
Marie Haga Nesse
Vårin Susort Toskedal
Hannah Haftorsen
Regine Økland Lillebråten

9
10
11
12

Samuel Czerwinska
Marcus Myge
Solveig Karine Rød Endresen
Nora Aukland Sandtorv

Skåredalen
Steinerskolen
Skeisvang
Vardafjell
Haraldsvang
Danielsen
Håvåsen
Haugesund
Toppidrettsgymnas
Skåredalen
Vardafjell
Skeisvang
Skeisvang

Representant
Fri representant
Fri representant

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Fri representant
Fri representant
Fri representant
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13
14
15

Jarle Falkenhaug**
Mailin Kristin Ekkje
Vår Flåtene Bolstad

Skåredalen
Danielsen
Vardafjell

Fri representant
Fri representant
Fri representant

065/20 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.
….
….
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 04.11.2020 - 095/20

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)

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
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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)
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)

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
BS - 065/20 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)
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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)

066/20 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Haugesund
kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og
velferdsgoder i Haugesund kommune.
2. Justering «G» for inneværende år (2020) justeres fra og med 01.01.2021.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.10.2020 - 087/20
1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og
velferdsgoder i Haugesund kommune.
2. Justering (G) for inneværende år justeres fra og med virkningstidspunktet av folketrygdens
grunnbeløp i 2021

21.10.2020 Formannskapet
Behandling
Forslag til revidert punkt 2 på vegne av koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk
Venstreparti
Justering (G) for inneværende år justeres fra og med virkningstidspunktet av folketrygdens
grunnbeløp i 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endring av punkt 2 fremmet av Stokland ble enstemmig
vedtatt.
FS - 087/20 Vedtak:
1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og
velferdsgoder i Haugesund kommune.
2. Justering (G) for inneværende år justeres fra og med virkningstidspunktet av folketrygdens
grunnbeløp i 2021

Side 9 av 23

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Nytt punkt 2 - forslag fra koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk Venstreparti
1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i
Haugesund kommune.
2. De folkevalgte sine honorarer fryses på 2019 nivå for hele 2020 og 2021. Justering (G) skjer fra og
med 01.07.2022. Det skal ikke foretas utbetaling av ettergodtgjørelse for 2020 og 2021
Endring av forskrift, foreslått av Stig Riise Pettersen, Rødt
92

FORSKRIFT OM GODTGJØRING
§ 14 – 2 Virketidspunkt
Forskriftens § 14-1 kommer ikke til anvendelse før 01.01.22.
§ 15 -3 Justering av honorarene
Honorarene tar utgangspunkt i G pr. 01.07.19. Justering av honorarene (G) skjer fra og med 01.07.22.

Indbjo (Frp) ber om at kommunedirektørens forslag voteres først.
Votering:
Kommundirektørens innstilling fikk 9 stemmer (Frp, Sjur Risanger (H), og Siw Bogshamn (SP)) og falt.
Innstilling fra formannskapet med tillegg fremmet av Stokland (SV) og endring fremmet av Pettersen
(R) til § 15-3, ble vedtatt med 42 stemmer for og 7 stemmer mot (Frp og Roald Bø (A)

BS - 066/20 Vedtak:
1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder
i Haugesund kommune.
2. De folkevalgte sine honorarer fryses på 2019 nivå for hele 2020 og 2021. Justering (G) skjer fra
og med 01.07.2022. Det skal ikke foretas utbetaling av ettergodtgjørelse for 2020 og 2021
med følgende tillegg i
§ 15 -3 Justering av honorarene
Honorarene tar utgangspunkt i G pr. 01.07.19. Justering av honorarene (G) skjer fra og med
01.07.22.
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067/20 Reglement for Haugesund bystyre
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar vedlagte reglement for Haugesund bystyre

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.10.2020 - 089/20

Bystyret vedtar vedlagte reglement for Haugesund bystyre

21.10.2020 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
FS - 089/20 Vedtak:

Bystyret vedtar vedlagte reglement for Haugesund bystyre

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Forslag koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk Venstreparti
1. Bystyret vedtar at samtlige politiske møter i Haugesund kommune kan avholdes som fjernmøter
dersom, ekstraordinære forhold tilsier at det er nødvendig.
2. Avgjørelse om møter kan avholdes som fjernmøte, treffes av ordfører eller utvalgets leder.
3. Endringen inntas i Bystyrets reglement:
· Bystyret, formannskapet og andre folkevalgte organer i Haugesund kommune, kan avholde politiske
møter som fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7 (1). Avgjørelsen om møtet skal avholdes som
fjernmøte treffes av ordfører utvalgets leder.

Reglement, foreslått av Svein Erik Indbjo, Fremskrittspartiet
Punkt 2 strykes
Reglement, foreslått av Svein Erik Indbjo, Fremskrittspartiet
Tilleggstekst: punkt 3 . I samråd med utvalg og gruppeledere
Pettersen (R) forslår at kommunedirektørens innstilling voteres først.
votering:
Innstilling fra kommunedirektøren med fikk 8 stemmer (Frp, V og R) og falt.
Endring av Stoklands sitt forslag fremmet av Indbjo (FRP) ble vedtatt med 31 mot 18 stemmer.
(Øveraars, Lie, Fredriksen, Viland, Østensjø, Tønnesen, Bayati, Bø, Rødne, Bråtveit, (A), Davidsen,
Lien, Holmstrøm (MDG), Landås, Kondarewicz (Krf), Ellefsen, Pettersen (PP))

BS - 067/20 Vedtak:

Bystyret vedtar vedlagte reglement for Haugesund bystyre
Med følgende endringer:
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1. Bystyret vedtar at samtlige politiske møter i Haugesund kommune kan avholdes som fjernmøter
dersom, ekstraordinære forhold tilsier at det er nødvendig.
2. Avgjørelse om møter kan avholdes som fjernmøte, treffes av ordfører og utvalgets leder i
samråd med utvalget og bystyrets gruppeledere.
3. Endringen inntas i Bystyrets reglement:
· Bystyret, formannskapet og andre folkevalgte organer i Haugesund kommune, kan avholde
politiske møter som fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7 (1). Avgjørelsen om møtet skal avholdes
som fjernmøte treffes av ordfører og/eller utvalgets leder i samråd med utvalget og bystyrets
gruppeledere.

068/20 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.
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 04.11.2020 - 098/20
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.
Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst - 22.10.2020 - 009/20
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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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
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
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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.

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Barnehagedrift, foreslått av Egil Sundve, Høyre
1) «St. Olav og Hemmingstad barnehage samlokaliseres og driftes med forsterket barnehagefunksjon
med beliggenhet Lysskar barnehage.»
2) Som kommunedirektørens forslag
3) Som kommunedirektørens forslag
1. Planens tiltaksdel endres i tråd med vedtak under punkt 1, samlokalisering av St. Olav og
Hemmingstad barnehager med beliggenhet Lysskar barnehage.
2. Tomt til barnehage på Flotmyr opprettholdes og vurderes bygget i kommunal regi i tråd med
utbygging og områderegulering.

votering:
Forslag fremmet av Sundve (H) fikk 22 stemmer og falt (H, Frp, V, og Bogshamn (SP) og falt.
Formannskapets innstilling fikk 28 stemmer for 21 stemmer imot (H, Frp og V) og ble vedtatt
BS - 068/20 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.

069/20 Mulighetsstudie om stadion 2 fra SK Vard
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bystyret ber kommunedirektøren jobbe videre med utredning om en stadion 2 som tar
sikte på å belyse beste egnet lokasjon, mulig realisering, finansiering, eierskap og
driftsmodell. Det presiseres at det ikke er tatt stilling til om Haugesund kommune skal være
med å bygge en ny stadion.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 07.10.2020 - 024/20
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1. Bystyret ber kommunedirektøren jobbe videre med utredning om en stadion 2 som tar
sikte på å belyse beste egnet lokasjon, mulig realisering, finansiering, eierskap og
driftsmodell. Det presiseres at det ikke er tatt stilling til om Haugesund kommune skal være
med å bygge en ny stadion.

Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 21.10.2020 - 035/20
Saken ble tatt til orientering.
Med følgende oversendelse:
Ungdomsrådet ber kommunedirektøren ta stort hensyn til breddeidretten for barn og ungdom
oppmot eliteidretten.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.10.2020 - 088/20
1. Bystyret ber kommunedirektøren jobbe videre med utredning om en stadion 2 som tar sikte på å
belyse beste egnet lokasjon, mulig realisering, finansiering, eierskap og driftsmodell. Det presiseres
at det ikke er tatt stilling til om Haugesund kommune skal være med å bygge en ny stadion.

2. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere fremdriften av dette arbeidet i sammenheng med den
pågående prosessen om kjøp av aksjer i Haugesund Stadion AS.

07.10.2020 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Forslag på møte fra Amundsen (H): Nytt pkt. 2: Utvalget ber administrasjonen fremme sak hvor en
utreder å endre 1c i opprinnelig Bystyrevedtaket slik at en kan leie ut to sesonger om gangen for
Vard.
Votering på forsalg fra Amundsen (H): Forslaget falt med 3 stemmer Amundsen (H), L'Orange (H) og
Bendiksen (FRP).
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 024/20 Vedtak:
1. Bystyret ber kommunedirektøren jobbe videre med utredning om en stadion 2 som tar
sikte på å belyse beste egnet lokasjon, mulig realisering, finansiering, eierskap og
driftsmodell. Det presiseres at det ikke er tatt stilling til om Haugesund kommune skal være
med å bygge en ny stadion.

21.10.2020 Formannskapet
Behandling
Nytt punkt 2, i tillegg til punkt 1, foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
2. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere fremdriften av dette arbeidet i sammenheng med den
pågående prosessen om kjøp av aksjer i Haugesund Stadion AS.
Kommunedirektørens forslag til vedtak og tillegg fremmet av Fredriksen (A) ble enstemmig vedtatt.
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FS - 088/20 Vedtak:
1. Bystyret ber kommunedirektøren jobbe videre med utredning om en stadion 2 som tar sikte på å
belyse beste egnet lokasjon, mulig realisering, finansiering, eierskap og driftsmodell. Det presiseres
at det ikke er tatt stilling til om Haugesund kommune skal være med å bygge en ny stadion.

2. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere fremdriften av dette arbeidet i sammenheng med den
pågående prosessen om kjøp av aksjer i Haugesund Stadion AS.

21.10.2020 Ungdomsrådet
Behandling
Oversendelsesforslag: Viktig å ta hensyn til breddeidretten for barn og unge, foreslått av Eivind Lervik
Tornli,
Ungdomsrådet ber kommunedirektøren ta stort hensyn til breddeidretten for barn og ungdom
oppmot eliteidretten.
Varaordfører Trine Meling Stokland orienterte om saken.
Kommunedirektørens forslag til innstilling tas til orientering.
Oversendelsesforslag fremmet av Tornli på vegne av Ungdomsrådet ble enstemmig vedtatt.
UNG - 035/20 Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Med følgende oversendelse:
Ungdomsrådet ber kommunedirektøren ta stort hensyn til breddeidretten for barn og ungdom
oppmot eliteidretten.

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Mulighetsstudie, foreslått av Stig Riise Pettersen, Rødt
1. Bystyret ber kommunedirektøren jobbe videre med utredning om en stadion 2 som tar sikte på å
belyse beste egnet lokasjon, mulig realisering, finansiering, eierskap, driftsmodell og konsekvenser
for breddeidretten. Det presiseres at det ikke er tatt stilling til om Haugesund kommune skal være
med å bygge en ny stadion.

Utkast til omforent forslag, foreslått av Stig Riise Pettersen, Rødt
Mulighetsstudie 2:
1. Bystyret ber kommunedirektøren arbeide videre med en utredning om en mulig Stadion 2 i
Haugesund.
2. Utredningen skal belyse hvilke konsekvenser en mulig lokalisering får – med vekt på beste
lokasjon, finansiering, eierskap, driftsmodell, konsekvenser for breddeidrett for barn og ungdom og
konsekvenser for kvinnefotball i distriktet.
3. Framdriften vurderes i sammenheng med den pågående prosessen om eierforhold i Haugesund
Stadion AS.
4. På bakgrunn av utredningen vil Haugesund kommune ta stilling til sin deltakelse i realiseringen av
Stadion 2.
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Oversendelse, foreslått av Svein Erik Indbjo, Fremskrittspartiet
Oversendelse i forbindelse med stadion 2
I forbindelse med Gruppeledermøtet om stadion 2 sendes følgende over til kommunedirektør:
Partiene ønsker at kommunedirektøren ser på muligheten for at romprogrammet for Haraldsvang
Skole justeres og sees på i sammenheng med et nytt stadion 2.
Dette må utredes sammen med de andre forslag som ligger inne i planen.
Votering:
Endringsforslag fremmet av Pettersen (R) ble enstemming vedtatt.
Oversendelse fremmet av Indbjo (Frp) ble enstemmig vedtatt.
BS - 069/20 Vedtak:
1. Bystyret ber kommunedirektøren arbeide videre med en utredning om en mulig Stadion 2 i
Haugesund.
2. Utredningen skal belyse hvilke konsekvenser en mulig lokalisering får – med vekt på beste
lokasjon, finansiering, eierskap, driftsmodell, konsekvenser for breddeidrett for barn og ungdom
og konsekvenser for kvinnefotball i distriktet.
3. Framdriften vurderes i sammenheng med den pågående prosessen om eierforhold i Haugesund
Stadion AS.
4. På bakgrunn av utredningen vil Haugesund kommune ta stilling til sin deltakelse i realiseringen
av Stadion 2.
Oversendelse i forbindelse med stadion 2

Partiene ønsker at kommunedirektøren ser på muligheten for at romprogrammet for Haraldsvang
Skole justeres og sees på i sammenheng med et nytt stadion 2.
Dette må utredes sammen med de andre forslag som ligger inne i planen.

070/20 Søknad om kommunal garanti for lån til kulturanlegg
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Haugesund barneog ungdomsteater tar opp til å kjøpe fast eiendom til det formål å eie sitt eget
teater/øvingslokaler.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maks. 13.000.000 kroner med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det
maksimale beløpet det kausjoneres for er 14.300.000 kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen av lånet.
3. Kausjonsansvaret gjelder fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen
31.12.2022, og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år.
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4. Vedtaket om selvskyldnerkausjon må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter
kommunelovens § 14-19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå egen garantiavtale med Haugesund barne- og
ungdomsteater.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 07.10.2020 - 029/20
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Haugesund barneog ungdomsteater tar opp til å kjøpe fast eiendom til det formål å eie sitt eget
teater/øvingslokaler.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maks. 13.000.000 kroner med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det
maksimale beløpet det kausjoneres for er 14.300.000 kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen av lånet.
3. Kausjonsansvaret gjelder fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen
31.12.2022, og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år.
4. Vedtaket om selvskyldnerkausjon må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter
kommunelovens § 14-19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå egen garantiavtale med Haugesund barne- og
ungdomsteater.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.10.2020 - 090/20
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Haugesund barneog ungdomsteater tar opp til å kjøpe fast eiendom til det formål å eie sitt eget
teater/øvingslokaler.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maks. 13.000.000 kroner med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det
maksimale beløpet det kausjoneres for er 14.300.000 kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen av lånet.
3. Kausjonsansvaret gjelder fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen
31.12.2022, og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år.
4. Vedtaket om selvskyldnerkausjon må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter
kommunelovens § 14-19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå egen garantiavtale med Haugesund barne- og
ungdomsteater.

07.10.2020 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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UFKIF - 029/20 Vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Haugesund barneog ungdomsteater tar opp til å kjøpe fast eiendom til det formål å eie sitt eget
teater/øvingslokaler.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maks. 13.000.000 kroner med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det
maksimale beløpet det kausjoneres for er 14.300.000 kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen av lånet.
3. Kausjonsansvaret gjelder fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen
31.12.2022, og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år.
4. Vedtaket om selvskyldnerkausjon må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter
kommunelovens § 14-19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå egen garantiavtale med Haugesund barne- og
ungdomsteater.

21.10.2020 Formannskapet
Behandling
Instilling fra utvalg for kultur, idrett og frivillighet ble enstemmig vedtatt.
FS - 090/20 Vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Haugesund barneog ungdomsteater tar opp til å kjøpe fast eiendom til det formål å eie sitt eget
teater/øvingslokaler.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maks. 13.000.000 kroner med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det
maksimale beløpet det kausjoneres for er 14.300.000 kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen av lånet.
3. Kausjonsansvaret gjelder fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen
31.12.2022, og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år.
4. Vedtaket om selvskyldnerkausjon må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter
kommunelovens § 14-19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå egen garantiavtale med Haugesund barne- og
ungdomsteater.

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
BS - 070/20 Vedtak:
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1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Haugesund barneog ungdomsteater tar opp til å kjøpe fast eiendom til det formål å eie sitt eget
teater/øvingslokaler.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maks. 13.000.000 kroner med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader.
Det maksimale beløpet det kausjoneres for er 14.300.000 kroner som reduseres i takt
med nedbetalingen av lånet.
3. Kausjonsansvaret gjelder fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket
innen 31.12.2022, og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år.
4. Vedtaket om selvskyldnerkausjon må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter
kommunelovens § 14-19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå egen garantiavtale med Haugesund barne- og
ungdomsteater.

071/20 Seriøsitetskrav i byggeprosjekter hvor Haugesund kommune er byggherre
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.10.2020 - 091/20
Haugesund kommune tillater to ledd underentreprenører i kjede i sine byggeprosjekt. Første ledd i
punkt 8 i vedtatte «Seriøsitetskrav i byggeprosjekter ...», jf. PS 16/92 av 7.12.2016, justeres til:
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører
i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.

21.10.2020 Formannskapet
Behandling
k, foreslått av ,
Haugesund kommune tillater to ledd underentreprenører i kjede i sine byggeprosjekt. Første ledd i
punkt 8 i vedtatte «Seriøsitetskrav i byggeprosjekter ...», jf. PS 16/92 av 7.12.2016, justeres til:
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører
i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med forbehold om annen avstemming
i bystyret.
FS - 091/20 Vedtak:
Haugesund kommune tillater to ledd underentreprenører i kjede i sine byggeprosjekt. Første ledd i
punkt 8 i vedtatte «Seriøsitetskrav i byggeprosjekter ...», jf. PS 16/92 av 7.12.2016, justeres til:
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Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører
i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Forslag fra Rødt, foreslått av Stig Riise Pettersen, Rødt
SERIØSITETSKRAV I BYGGEPROSJEKTER HVOR HAUGESUND KOMMUNE ER BYGGHERRE BEHOLDES
SOM VEDTATT AV BYSTYRET 07.12.2016 SAK PS 16/92

Seriøsitet i byggebransjen, foreslått av Sjur Risanger, Høyre
Tilførsel til dagens forslag til vedtak.
Det settes 7% i stedet for 15% lærlingeandel
Sjur Risanger (H) ba om å få sin habilitet vurdert. Et enstemmig bystyre fant Risanger habil.
Votering:
Forslag fremmet av Pettersen (R) fikk 1 stemme (R) og falt.
Forslag fremmet av Risanger (H) fikk 25 stemmer og ble vedtatt. (24 stemmer mot A, SV, MDG,R,
Eidesen (SP) Kondarewicz (KRF))

BS - 071/20 Vedtak:
Haugesund kommune tillater to ledd underentreprenører i kjede i sine byggeprosjekt. Første ledd i
punkt 8 i vedtatte «Seriøsitetskrav i byggeprosjekter ...», jf. PS 16/92 av 7.12.2016, justeres til:
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd
underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig
frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.
med følgende endring
Det settes 7% i stedet for 15% lærlingeandel

072/20 2.gangsbehandling Hemmingstad gård, felt B13 og B14 - Detaljregulering RL1793
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Haugesund bystyre vedtar forslag til detaljregulering for Hemmingstad gård, RL1793 datert 17.09.20
med tilhørende bestemmelser datert 10.10.20. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-12.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for plan og miljø - 05.11.2020 - 052/20
Haugesund bystyre vedtar forslag til detaljregulering for Hemmingstad gård, RL1793 datert 17.09.20
med tilhørende bestemmelser datert 10.10.20. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-12.
Med følgende tillegg:
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Endring i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1
Egnet matjord skal gjenbrukes til f.eks. dyrkningshager innenfor planområdet og i nærområdet, eller
til nydyrking og jordforbedring hos aktive bønder.

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Endring i bestemmelsene, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Pmu vedtar følgende endring i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1
Egnet matjord skal gjenbrukes til f.eks. dyrkningshager innenfor planområdet og i nærområdet, eller
til nydyrking og jordforbedring hos aktive bønder.

Kommunedirektøren innstilling med tillegg fremmet av Eidesen (SP) ble enstemmig vedtatt
UFPM - 052/20 Vedtak:
Haugesund bystyre vedtar forslag til detaljregulering for Hemmingstad gård, RL1793 datert 17.09.20
med tilhørende bestemmelser datert 10.10.20. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-12.
Med følgende tillegg:
Endring i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1
Egnet matjord skal gjenbrukes til f.eks. dyrkningshager innenfor planområdet og i nærområdet, eller
til nydyrking og jordforbedring hos aktive bønder.

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Fredriksen (A) og Bø (A) inhabile - 47 voterende.
Innstilling fra Utvalg for plan og miljø ble enstemmig vedtatt.
BS - 072/20 Vedtak:
Haugesund bystyre vedtar forslag til detaljregulering for Hemmingstad gård, RL1793 datert
17.09.20 med tilhørende bestemmelser datert 10.10.20. Vedtaket fattes i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12.
Med følgende tillegg:
Endring i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1
Egnet matjord skal gjenbrukes til f.eks. dyrkningshager innenfor planområdet og i nærområdet,
eller til nydyrking og jordforbedring hos aktive bønder.

073/20 Adgang til å avholde politiske fjernmøter
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
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1. Bystyrets møte 11.11.2020 avholdes som fjernmøte

11.11.2020 Bystyret
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
BS - 073/20 Vedtak:

Bystyrets møte 11.11.2020 avholdes som fjernmøte

074/20 Status pandemihåndtering pr. oktober 2020
1. Bystyret tar rapporten om status for pandemihåndtering til orientering.
2. Bystyret anerkjenner den enorme innsatsen som er lagt ned blant kommunens ansatte i en svært
krevende tid.
3. Bystyret viser til punkt 2 i vedtaket i sak 066/20 (frysing av folkevalgtes godtgjørelser), og ber
kommunedirektøren om å sørge for at de innsparte midlene (ca 200 000), øremerkes til arbeidsmiljøog trivselstiltak for de ansatte.

11.11.2020 Bystyret
Behandling
forslag til vedtak fremmet av Stokland (SV) ble enstemmig vedtatt
BS - 074/20 Vedtak:
1. Bystyret tar rapporten om status for pandemihåndtering til orientering.
2. Bystyret anerkjenner den enorme innsatsen som er lagt ned blant kommunens ansatte i en
svært krevende tid.
3. Bystyret viser til punkt 2 i vedtaket i sak 066/20 (frysing av folkevalgtes godtgjørelser), og ber
kommunedirektøren om å sørge for at de innsparte midlene (ca 200 000), øremerkes til
arbeidsmiljø- og trivselstiltak for de ansatte.
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