Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Haugesund rådhus - bystyresalen
02.12.2020
Kl. 12:30

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

Parti
AP
AP
AP
Frp
Frp
H
H
H
Sp
SV

Forfall
Bjørn Erik Davidsen

Parti
MDG

Varamedlem
Natalia Kondarewicz

Parti
Krf

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Bua (H) og Eidesen (SP) godkjenner dagens protokoll i tillegg til ordfører.
Presentasjon regionalt planarbeid v/Kent Geirmund Dagsland Håkull, avdelingsleder planavdeling.
Presentasjon større prosjekter v/Bjørnar Måleng, direktør teknisk.
Haraldsvang skole -Idrettsdel - Behov for Stadion 2 blir vurdert i sammenheng med idrettsplan som
skal til behandling i løpet av 2021. Kommunedirektøren orienterte.
Habilitetsvurdering av Bjørnar Måleng og Eivind Fageland Lindås Kommunedirektøren orienterte,
Utbygningssjef Lindås vil i saker knyttet til Haraldsvang skole og Folkebad rapportere direkte til
Kommunedirektøren i forbindelse med avklaringer av prinsipiell art i konkurransen/tildelingen og
kontraktstildeling.
Haugalandspakken - ordfører orienterte.
Rogaland ressurssenter - er nå oppgadert til nivå 3. - ordføreren orienterte.

Universell utforming - Stokland (SV) universell utforming på gravlundene i Haugesund. Stokland ber
om status på dette.

Underskrifter:
Nils Konrad Bua

Tor Inge Eidesen

Arne-Christian Mohn

Sign

Sign

Sign
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Sakstittel
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Valg av representant til styret i Hanna Brummenæs`s og Bertha
Torgersens legat til fordel for sjømannsenker eller gamle og
ubemidlede sjømenn
Oppnevning av styremedlem i Stiftelsen Carla og Torvald
Staalesens Fond til Menighetshus for Vår Frelsers Menighet i
Haugesund
Søknad om utvidet permisjon fra politisk verv - Hege Østensjø
Høringsuttalelse - Godkjenningsmodell for fritt brukervalg
Vurdering av behov for sprøyteromsløsning for det tyngste
rusmiljøet
Felles oppskytning av fyrverkeri
Søknad om kommunal garanti
Søknad om kommunal garanti
Finansrapport tredje kvartal 2020
Økonomirapport tredje kvartal
Økonomireglement
Delegeringsreglement for Haugesund kommune
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104/20 Samlesak for referatsaker

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
FS - 104/20 Vedtak:
Referatsakene ble samlet tatt til orientering

105/20 Kulturindeks 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 25.11.2020 - 039/20
Haugesund skal ha ambisjon om å etablere seg blant landets 20 høyest rangerte
kulturkommuner,
jmf
måling
i
kulturindeksen.
Haugesund skal fortsette å styrke områder som allerede rangerer høyt, men må samtidig
styrke samtlige områder som scorer lavt – spesielt Kulturskole, DKS og museum.
Utvalget ber administrasjonen om at slike målsettinger implementeres i det pågående
arbeidet med Temaplan Kultur.

25.11.2020 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Kulturkommunens ambisjoner, foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
Haugesund skal ha ambisjon om å etablere seg blant landets 20 høyest rangerte
kulturkommuner, jmf måling i kulturindeksen.
Haugesund skal fortsette å styrke områder som allerede rangerer høyt, men må samtidig
styrke samtlige områder som scorer lavt – spesielt Kulturskole, DKS og museum.
Utvalget ber administrasjonen om at slike målsettinger implementeres i det pågående
arbeidet med Temaplan Kultur.
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, orienterte.
Forslag fra Koalisjonen fremmet av Fredriksen (AP) ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 039/20 Vedtak:
Haugesund skal ha ambisjon om å etablere seg blant landets 20 høyest rangerte
kulturkommuner,
jmf
måling
i
kulturindeksen.
Haugesund skal fortsette å styrke områder som allerede rangerer høyt, men må samtidig
styrke samtlige områder som scorer lavt – spesielt Kulturskole, DKS og museum.
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Utvalget ber administrasjonen om at slike målsettinger implementeres i det pågående
arbeidet med Temaplan Kultur.

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra Kultur, idrett og frivillinghet ble enstemmig vedtatt, med forbehold om annen
avstemming i bystyret.
FS - 105/20 Vedtak:
Haugesund skal ha ambisjon om å etablere seg blant landets 20 høyest rangerte
kulturkommuner,
jmf
måling
i
kulturindeksen.
Haugesund skal fortsette å styrke områder som allerede rangerer høyt, men må samtidig
styrke samtlige områder som scorer lavt – spesielt Kulturskole, DKS og museum.
Utvalget ber administrasjonen om at slike målsettinger implementeres i det pågående
arbeidet med Temaplan Kultur.

106/20 Valg av representant til styret i Hanna Brummenæs`s og Bertha Torgersens legat til
fordel for sjømannsenker eller gamle og ubemidlede sjømenn
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet velger følgende representant til styret i Hanna Brummenæs`s og Bertha
Torgersens legat til fordel for sjømannsenker eller gamle og ubemidlede sjømenn i perioden
2019-2023
1. ....................................................................................

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Rita Leinan, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Rita Leinan
Forslag fremmet av Lønning ble enstemmig vedtatt.
FS - 106/20 Vedtak:
Fomannskapet velger følgende representant til styret i Hanna Brummenæs og Bertha
Torgersen legat til fordel for sjømannsenker eller gamle og ubemidlede sjømenn i perioden
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2019 -2023.
1. Rita Leinan

107/20 Oppnevning av styremedlem i Stiftelsen Carla og Torvald Staalesens Fond til
Menighetshus for Vår Frelsers Menighet i Haugesund
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. ........................................................ oppnevnes av formannskapet til styremedlem i
stiftelsen Carla og Torvald Staalesens Fond til Menighetshus for Vår Frelsers
Menighet i Haugesund

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Rita Leinan, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Rita Leinan
Forslag fremmet av Lønning ble enstemmig vedtatt.
FS - 107/20 Vedtak:
1. Rita Leinan oppnevnes av formannskapet til styremedlem i stiftelsen Carla og
Torvald Staalesens Fond til Menighetshus for Vår Frelsers Menighet i Haugesund

108/20 Søknad om utvidet permisjon fra politisk verv - Hege Østensjø
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hege Østensjø innvilges videre permisjon fra sitt verv som medlem i formannskapet til og
med 30.06.2021. Tor Inge Fredriksen trer inn som fast settemedlem i fritaksperioden.

02.12.2020 Formannskapet
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Behandling
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS - 108/20 Vedtak:
Hege Østensjø innvilges videre permisjon fra sitt verv som medlem i formannskapet til og
med 30.06.2021. Tor Inge Fredriksen trer inn som fast settemedlem i fritaksperioden.

109/20 Høringsuttalelse - Godkjenningsmodell for fritt brukervalg
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Høringsnotat slik det fremkommer av saksfremstillingen oversendes innen
høringsfristen.
Vedtak som innstilling fra Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester - 26.11.2020 - 029/20
1. Høringsnotat slik det fremkommer av saksfremstillingen oversendes innen
høringsfristen.
02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Forslag fra H, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Formannskapet mener at kommunedirektørens konklusjon ikke hensyntar sakens kjerne i
tilstrekkelig grad, da den forskutterer en rekke argumenter for og i mot fritt brukervalg, og
ikke godkjenningsmodellen som høringen i utgangspunktet handler om.
Forslag:
1. Formannskapet ber administrasjonen om å utarbeide en høringsuttalelse som tar stilling
til hvordan godkjenningsmodellen vil påvirke Haugesund kommune, slik at de folkevalgte i
førsteomgang, og regjeringen i neste omgang, har et mer presist beslutningsgrunnlag.
2. Høringsuttalelsen bør ikke bære preg av at det er tydelige politiske skillelinjer om temaet,
slik det fremkommer i herverende uttalelse.
forslag til endret innstilling fremmet av Lønning fikk 5 stemmer (H og Frp) og falt.
Innstilling fra Utvalg for helse, omsorg sosialtjenester ble vedtatt med 6 mot 5 (H og Frp)
stemmer.
FS - 109/20 Vedtak:
1. Høringsnotat slik det fremkommer av saksfremstillingen oversendes innen
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høringsfristen.

110/20 Vurdering av behov for sprøyteromsløsning for det tyngste rusmiljøet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. En helhetlig vurdering tilsier at dagens
kommunehelsetjenesten er faglig forsvarlig.

overdoseforebyggende

tiltak

i

2. På bakgrunn av foreliggende tallgrunnlag og usikkerhet knyttet til andel brukere som vil
benytte seg av ordningen anses det ikke som hensiktsmessig å etablere brukerrom.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester - 26.11.2020 - 030/20
1. En helhetlig vurdering tilsier at dagens overdoseforebyggende tiltak i
kommunehelsetjenesten er faglig forsvarlig.
2. På bakgrunn av foreliggende tallgrunnlag og usikkerhet knyttet til andel brukere som vil
benytte seg av ordningen anses det ikke som hensiktsmessig å etablere brukerrom.

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra helse, omsorg og sosialtjenester ble enstemmig vedtatt
FS - 110/20 Vedtak:
1. En helhetlig vurdering tilsier at dagens overdoseforebyggende tiltak i
kommunehelsetjenesten er faglig forsvarlig.
2. På bakgrunn av foreliggende tallgrunnlag og usikkerhet knyttet til andel brukere som
vil benytte seg av ordningen anses det ikke som hensiktsmessig å etablere
brukerrom.
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111/20 Felles oppskytning av fyrverkeri
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at felles oppskytning av fyrverkeri ikke gjennomføres i år.

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Felles fyrverkeri, foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
Formannskapet vedtar at felles oppskyting av fyrverkeri gjennomføres fra neste år.
Innstilling ble enstemmig vedtatt
tilleggsforslag fremmet av Fredriksen fikk 7 stemmer mot 4 (H og SV) og ble vedtatt.
FS - 111/20 Vedtak:
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at felles oppskytning av fyrverkeri ikke gjennomføres i år.
Formannskapet vedtar at felles oppskyting av fyrverkeri gjennomføres fra neste år.

112/20 Søknad om kommunal garanti
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for refinansiering av lån
til Haugarhallen AS.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 10.354.000,- med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er kr. 11.389.400,- som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato, med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.

Side 9 av 17

4. Vedtaket må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter kommunelovens § 1419.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 25.11.2020 - 038/20
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for refinansiering av lån
til Haugarhallen AS.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 10.354.000,- med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er kr. 11.389.400,- som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato, med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.
4. Vedtaket må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter kommunelovens § 1419.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.

25.11.2020 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, orienterte.
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 038/20 Vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for refinansiering av lån
til Haugarhallen AS.
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2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 10.354.000,- med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er kr. 11.389.400,- som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato, med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.
4. Vedtaket må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter kommunelovens § 1419.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet ble enstemmig vedtatt forbehold om
annen avstemmig i bystyret.

FS - 112/20 Vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for refinansiering av
lån til Haugarhallen AS.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på kr. 10.354.000,- med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er kr. 11.389.400,som reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato, med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.
4. Vedtaket må godkjennes av fylkesmannen i Rogaland etter kommunelovens § 14-
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19.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.

113/20 Søknad om kommunal garanti
Kommunedirektørens/rådmannens forslag til vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Slettaa
Dykkerklubb har i forbindelse med deres nyetablerte klubbhus.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på 3,99 mill. kr. med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det
maksimale beløpet som det kausjoneres for er 4,389 mill. kr. som reduseres i takt
med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket
innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato med tillegg av inntil 2 år,
jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende
dokumenter i denne saken.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 25.11.2020 - 037/20
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Slettaa
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Dykkerklubb har i forbindelse med deres nyetablerte klubbhus.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på 3,99 mill. kr. med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er 4,389 mill. kr. som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.

25.11.2020 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, orienterte.
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 037/20 Vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Slettaa
Dykkerklubb har i forbindelse med deres nyetablerte klubbhus.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på 3,99 mill. kr. med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er 4,389 mill. kr. som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.
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02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet ble enstemmig vedtatt forbehold om
annen avstemmig i bystyret.

FS - 113/20 Vedtak:
1. Haugesund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Slettaa
Dykkerklubb har i forbindelse med deres nyetablerte klubbhus.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på 3,99 mill. kr. med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er 4,389 mill. kr. som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra datoen for utbetaling av lånet med frist for
låneopptaket innen 1. mars 2021 og opphører om 15 år fra utbetalingsdato med
tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre
tilhørende dokumenter i denne saken.

114/20 Finansrapport tredje kvartal 2020
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund bystyre tar finansrapport tredje kvartal 2020 for Haugesund kommune til
etterretning.
02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Innstilling enstemmig vedtatt forbehold om annen avstemmig i bystyret.

FS - 114/20 Vedtak:
Haugesund bystyre tar finansrapport tredje kvartal 2020 for Haugesund kommune til
etterretning.

115/20 Økonomirapport tredje kvartal
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bystyret tar økonomirapport for tredje kvartal 2020 til orientering

02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektøren orienterte.
Innstilling ble enstemmig vedtatt med forbehold om annen avstemmig i bystyret.
FS - 115/20 Vedtak:
1. Bystyret tar økonomirapport for tredje kvartal 2020 til orientering

116/20 Økonomireglement
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar økonomireglement for Haugesund kommune slik det fremgår av saken
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02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Forslag på vegne av koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk
Venstreparti
Bystyret vedtar økonomireglementet med forutsetning av følgende:
Innkjøpsreglementet skal behandles på nytt innen første halvår av 2021. Av det nye
reglementet skal det framgå tydelige seriøsitetskrav til leverandører, etiske standarder og
tydelige målsettinger, LCC og krav til klima og miljø i anskaffelser.
Innstilling med tillegg fremmet av Stokland ble enstemmig vedtatt med forbehold om annen
avstemmig i bystyret.
FS - 116/20 Vedtak:
Bystyret vedtar økonomireglement for Haugesund kommune slik det fremgår av saken
med følgende tillegg:
Innkjøpsreglementet skal behandles på nytt innen første halvår av 2021. Av det nye
reglementet skal det framgå tydelige seriøsitetskrav til leverandører, etiske standarder og
tydelige målsettinger, LCC og krav til klima og miljø i anskaffelser.

117/20 Delegeringsreglement for Haugesund kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund bystyre vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement.
Delegasjonen gjelder myndighet fra Haugesund bystyre til kommunedirektør, politiske utvalg
og andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd.
Delegeringsreglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2021.
02.12.2020 Formannskapet
Behandling
Oversendelsesforslag: Revidering våren 2021, foreslått av Arne-Christian Mohn,
Arbeiderpartiet
Delegeringsreglementet tas opp i Øveraas-utvalget som settes i januar 2021. Da inkluderes
også innspillende fra utvalgene som ble foreslått inn i Skjølingstad. Målet er revidering av
reglementet våren 2021.
Plan og bygningsloven, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Formannskapet er delegert myndighet i alle langsiktige og overordnede planer. Det må
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innarbeides i delegeringsreglementet at utvalg for plan og miljø bør høres i disse sakene så
langt det er praktisk mulig. Dette innarbeides i rutinene for saksbehandling fra 1.1.21
Innstilling med tillegg fremmet av Eidesen og oversendelse fremmet av Mohn (A) ble
enstemmig vedtatt.
FS - 117/20 Vedtak:
Haugesund bystyre vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement.
Delegasjonen gjelder myndighet fra Haugesund bystyre til kommunedirektør, politiske
utvalg og andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd.
Delegeringsreglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2021.
Med følgende tillegg:
Formannskapet er delegert myndighet i alle langsiktige og overordnede planer. Det må
innarbeides i delegeringsreglementet at utvalg for plan og miljø bør høres i disse sakene så
langt det er praktisk mulig. Dette innarbeides i rutinene for saksbehandling fra 1.1.21
med følgende oversendelse:
Delegeringsreglementet tas opp i Øveraas-utvalget som settes i januar 2021. Da inkluderes
også innspillende fra utvalgene som ble foreslått inn i Skjølingstadutvalget. Målet er
revidering av reglementet våren 2021.
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