Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Haugesund rådhus - Bystyresalen
10.02.2021
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
Bjørn Erik Davidsen
Tor Inge Eidesen
Trine Meling Stokland

Parti
AP
AP
AP
Frp
Frp
H
H
MDG
Sp
SV

Forfall
Nils Konrad Bua

Parti
H

Varamedlem
Gunnar Amundsen

Parti
H

Andre som møtte:
Bjørnar Måleng
Jo Inge Hagland
Knut Arne Askeland
Morten Meland
Ole Bernt Thorbjørnsen
Simon Næsse

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Godkjennning av dagens protokoll: Tor Inge Fredriksen (A) og Marianne Eidesvik (H)
Presentasjoner:
Fremtidige bompengepakker. Rogaland fylkeskommune ved Bernt Østnor og Helge Ytreland
presenterte utredningsarbeid bompengepakker.
Met-senteret kapitalutvidelse - presentasjon v/ daglig leder Arvid Nesse.
Orientering fra kommunedirektør Thorbjørnsen:
Massevaksinering, sted: Haugesund kommune har leid "Fordbygget" på Svehaug, til
massevaksinering når dette settes i gang.
Sentrumsmidler: Gatebelysning ved rådhusplassen vil bli utbedret i forbindelse med oppstart av
prosjekt i området. Det kommer en egen sak vedr denne og fremtidig utbedring av gatebelysning og

andre tiltak jmf Formingsveilederen i fm tiltak som iverksettes av andre aktører i sentrum.
Orienteringer store prosjekter: Direktør Måleng orienterte.
Orienteringer Ordfører
Samarbeid på tvers av fylkene (Rogaland/Vestland):
ordfører orientert fra møte.
Agendakonferansen: ordføreren orienterte fra konferansen
Riksjubileumskommiteen - Hafrsfjord - Nordvegen
ordføreren orienterte fra samarbeidsmøte.
Digitalt responssenter, sikkehet- Ordførere orienterte.
GIEK/Eksportkreditt - sammenslåing, orientering.
Forskning med HVL og UiB - ordføreren orienterte.
Beredskapsråd - ordfører orienterte fra berdskapsrådet
Autonomebåter testområde - ordfører orienterte
Haugesund lufthavn Karmøy - har fått videre støtte i 4mnd.
Skulpturparken Kvalsvik - forslag fra ordfører:
Formannskapet ber kommunedirektøren sette av midler
til støtte for skulpturparken i Kvalsvik i første
kvartalsrapport. Det er en viktig turistatraksjon for byen.
Formannskapet slutter seg til dette.

Side 2 av 9

Underskrifter:
Marianne Eidesvik

Tor Inge Fredriksen

Arne Christian Mohn

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakliste
Sak nr.
005/21
021/21
006/21
007/21
008/21
009/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Godkjent Protokoll formannskapet 20.01.2021
Permisjon fra politiske verv - Karoline Sjøen Andersen (H)
Kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for
Tysvær, Haugesund og Karmøy
Samarbeid om arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten
Debattheftet 2021 - Haugesund kommune
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005/21 Samlesak for referatsaker

10.02.2021 Formannskapet
Behandling

FS - 005/21 Vedtak:
RS 12/21 Søknad om driftsstøtte til Frilager Haugalandet, overføres til Kultur idrett og frivillinghet.
RS 12/21 Formannskapet ber administrasjonen utarbeider en restanseliste med verbalpunkt fra budsjett
for 2021, samt åpne punkt fra tidligere år.

021/21 Godkjent Protokoll formannskapet 20.01.2021

10.02.2021 Formannskapet
Behandling
Restanseliste, foreslått av Johanne Halvorsen Øveraas, Arbeiderpartiet
Formannskapet ber administrasjonen utarbeider en restanseliste med verbalpunkt fra budsjett for 2021,
samt åpne punkt fra tidligere år.
Oversendelses forslag fremmet av Øveraas (A) ble enstemmig oversendt.
FS - 021/21 Vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen utarbeider en restanseliste med verbalpunkt fra budsjett for 2021,
samt åpne punkt fra tidligere år.

006/21 Permisjon fra politiske verv - Karoline Sjøen Andersen (H)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Karoline Sjøen Andersen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Haugesund kommune.
Asle Skjærstad trer inn som fast medlem i Bystyret i fritaksperioden.
Som erstatning for Karoline Sjøen Andersen velger bystyret:
Asle Skjærstad som settemedlem i Utvalg for plan og miljø
Tor Kjell Bergjord som settemedlem i Friluftsrådet Vest
Sjur Risanger som settemedlem i Representantskap HIM
______________ som settemedlem i Fairtrade styringsgruppe
______________ som vara til Haugesund Parkering Holding

10.02.2021 Formannskapet
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Behandling
Forslag, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Foreslår Rita Leinan som settemedlem i Fairtrade styringsgruppe
Foreslår Egil Sundve som vara til Haugesund Parkering Holding
Forslag fremmet av Lønning (H) ble enstemmig vedtatt.
FS - 006/21 Vedtak:
Karoline Sjøen Andersen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Haugesund kommune.
Asle Skjærstad trer inn som fast medlem i Bystyret i fritaksperioden.
Som erstatning for Karoline Sjøen Andersen velger bystyret:
Asle Skjærstad som settemedlem i Utvalg for plan og miljø
Tor Kjell Bergjord som settemedlem i Friluftsrådet Vest
Sjur Risanger som settemedlem i Representantskap HIM
Rita Leinan som settemedlem i Fairtrade styringsgruppe
Egil Sundve som vara til Haugesund Parkering Holding

007/21 Kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær, Haugesund og
Karmøy
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær,
Haugesund og Karmøy kommuner. Oppgavefelleskapet får navnet «Kommune BHT».
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppnevne Haugesund kommunes medlem i
representantskapet.

10.02.2021 Formannskapet
Behandling
Enstemming vedtatt, med forbehold om annen avstemmig i bystyret.
FS - 007/21 Vedtak:
Haugesund kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær,
Haugesund og Karmøy kommuner. Oppgavefelleskapet får navnet «Kommune BHT».
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppnevne Haugesund kommunes medlem i
representantskapet.

008/21 Samarbeid om arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund kommune inngår avtale om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet med
Skatteetaten.
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10.02.2021 Formannskapet
Behandling
Ordfører orienterte om at Fair Play Bygg, Rogaland inviteres til Byatyret 10. mars.
Enstemming vedtatt med forbehold om annen avstemming i bystyret.
FS - 008/21 Vedtak:

Haugesund kommune inngår avtale om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet med
Skatteetaten.

009/21 Debattheftet 2021 - Haugesund kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til de forslag til svar på Debattheftet 2021 som fremgår av saksutredningen.
Formannskapet vil legge dette til grunn for den debatten som skal finne sted på Strategikonferansen i
2021.

10.02.2021 Formannskapet
Behandling
Oversendelsesforslag på vegne av koalisjonen, foreslått av Trine Meling Stokland, SV-Sosialistisk
Venstreparti
Formannskapet ber kommunedirektøren om å innarbeide følgende moment i svaret fra Haugesund
kommune:
Omstilling (spørsmål 1-3 er besvart under ett av kommunedirektør)
- Samhandling mellom kommuner (Korona har blant annet vist oss betydningen av dette)
- Styrke medbestemmelse og faglig autonomi blant ansatte
- Behov for redusert statlig detaljstyring
- Tilgang på (desentraliserte) studieplasser, inklusivt studieplasser innen helsefag og IT
- Styrking av data- og IT-sikkerhet
- Flere og bedre stimuleringsordninger gjennom Husbanken for pilotprosjekt og forbildeprosjekt
knyttet til aldersvennlige samfunn og sosial bærekraft i boligpolitikken.
- Flere og bedre stimuleringsordninger for grønn omstilling, grønn mobilitet og klimatilpasning (NB:
Omstilling som følge av skjerpede klima- og miljøkrav bør nevnes i omtalen av utfordringsbilde)
Utenforskap:
Spørsmål 4: Hva er det viktigste kommunen fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og
redusere ungt utenforskap:
- Faglig fundamenter/utført tidlig innsats i barnehage og skole og gode overgangsordninger mellom
barne- og ungdomstrinnet, og grunnskole og videregående skole.
- Praktisk og variert skole
- Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF): Med mål om å motvirke konsekvenser av
fattigdom gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens
arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse.
- Gode systemer for mottak og integrering av flyktninger
- Legge til rette for praksisplasser og arbeidstreningstilbud i samarbeid med næringsliv, frivillige og
ideelle organisasjoner
- Satse på åpne/lavterskel møteplasser for ungdom, og legge til rette for et bredt og variert idrett- og
fritidstilbud. Haugesund er pilotkommune for fritidskort.
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Spørsmål 5: Er det spesielle statlige styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi – som
kommunen/fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for muligheter til å forebygge og
redusere ungt utenforskap. I så fall, hvilke?
- Ressurssituasjonen og kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien
- Tverrfaglig- og tverrsektoriell samhandling på rus- og psykiatrifeltet
Spørsmål 6: For å legge til rette for kommunen/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva
bør KS særlig gjøre framover for å ivareta sin rolle ovenfor medlemmene?
- Jobbe for full finansiering av barnevernsreformen, og sette kommunene i stand til å møte den nye
reformen faglig og organisatorisk
- Følge opp evaluering av endringer i AAP-regelverket

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Votering tilleggsforslag fremmet av Stokland:
Svar på spørsmål 1 -4 ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Svar på spørsmål 5 - 7 ble enstemmig vedtatt.

FS - 009/21 Vedtak:
Formannskapet slutter seg til de forslag til svar på Debattheftet 2021 som fremgår av saksutredningen.
Formannskapet vil legge dette til grunn for den debatten som skal finne sted på Strategikonferansen i
2021.
Med følgende tillegg:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å innarbeide følgende moment i svaret fra Haugesund
kommune:
Omstilling (spørsmål 1-3 er besvart under ett av kommunedirektør)
- Samhandling mellom kommuner (Korona har blant annet vist oss betydningen av dette)
- Styrke medbestemmelse og faglig autonomi blant ansatte
- Behov for redusert statlig detaljstyring
- Tilgang på (desentraliserte) studieplasser, inklusivt studieplasser innen helsefag og IT
- Styrking av data- og IT-sikkerhet
- Flere og bedre stimuleringsordninger gjennom Husbanken for pilotprosjekt og forbildeprosjekt
knyttet til aldersvennlige samfunn og sosial bærekraft i boligpolitikken.
- Flere og bedre stimuleringsordninger for grønn omstilling, grønn mobilitet og klimatilpasning (NB:
Omstilling som følge av skjerpede klima- og miljøkrav bør nevnes i omtalen av utfordringsbilde)
Utenforskap:
Spørsmål 4: Hva er det viktigste kommunen fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og
redusere ungt utenforskap:
- Faglig fundamenter/utført tidlig innsats i barnehage og skole og gode overgangsordninger mellom
barne- og ungdomstrinnet, og grunnskole og videregående skole.
- Praktisk og variert skole
- Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF): Med mål om å motvirke konsekvenser av
fattigdom gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens
arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse.
- Gode systemer for mottak og integrering av flyktninger
- Legge til rette for praksisplasser og arbeidstreningstilbud i samarbeid med næringsliv, frivillige og
ideelle organisasjoner
- Satse på åpne/lavterskel møteplasser for ungdom, og legge til rette for et bredt og variert idrett- og
fritidstilbud. Haugesund er pilotkommune for fritidskort.
Spørsmål 5: Er det spesielle statlige styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi – som
kommunen/fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for muligheter til å forebygge og
redusere ungt utenforskap. I så fall, hvilke?
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- Ressurssituasjonen og kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien
- Tverrfaglig- og tverrsektoriell samhandling på rus- og psykiatrifeltet
Spørsmål 6: For å legge til rette for kommunen/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva
bør KS særlig gjøre framover for å ivareta sin rolle ovenfor medlemmene?
- Jobbe for full finansiering av barnevernsreformen, og sette kommunene i stand til å møte den nye
reformen faglig og organisatorisk
- Følge opp evaluering av endringer i AAP-regelverket
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