Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Bystyret
Møte holdes på Teams og sendes på Kommunetv
10.03.2021
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
Mercedes Yeni Aarvik
Roald Bø
Sahar Bayati
Thor Dagfinn Bjelland
Tor Inge Fredriksen
Tønnes Bernhard Tønnesen
Åse Viland
Arne Trygve Løvvik
Cathrine Lende Storesund
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
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm

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

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
PP
PP
R
Sp
Sp
SV
SV
SV
V

Forfall
Nina Westerlund Lie
Gunn Margot Bendiksen

Parti
AP
Frp

Varamedlem
Ingrid Gilje Heiberg
Mathias Vikse Rovik

Parti
AP
Frp

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Hege Østensjø (A) og Gudvin Selsaas (H) godkjenner dagens protokoll.
møte slutt kl. 21:30

Underskrifter:
Hege Østensjø

Gudvin Selsaas

Arne Christian Mohn

Sign

Sign

Sign
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Sakliste
Sak nr.
006/21
007/21
003/21
004/21
008/21
009/21
010/21
011/21
012/21
013/21
014/21
015/21
016/21
017/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Samlesak for interpellasjoner
Interpellasjon - Vibrandsøy - Egil Sundve (H) og May Britt Vihovde
(V)
Interpellasjon - Aktivitets- og redegjørelsesplikten - Lise Synnøve
Neeraas Langåker
Ressursoversikt sjøsikkerhet
Endring av selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
Godkjenning av selskapsavtale og vedtekter til Filmkraft Rogaland
AS
Kapitalutvidelse Marin Energi Testsenter Samarbeid om arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten
Deltagelse i pilotprosjekt om miljøvennlig innfyll i
kunstgressbaner
Fordeling tilskudd 2021
Permisjon fra politiske verv - Karoline Sjøen Andersen (H)
Kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for
Tysvær, Haugesund og Karmøy
Koronaforskrift 10.03.2021
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006/21 Samlesak for referatsaker

10.03.2021 Bystyret
Behandling

BS - 006/21 Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.

007/21 Samlesak for interpellasjoner

10.03.2021 Bystyret
Behandling

BS - 007/21 Vedtak:

003/21 Interpellasjon - Vibrandsøy - Egil Sundve (H) og May Britt Vihovde (V)

03.02.2021 Bystyret
Behandling
Bystyret tar opp igjen denne saken i bystyremøte 10.mars. Svar fra administrasjonen sendes ut til
bystyret.
BS - 001/21 Vedtak:
Debatt og vedtak utsettes

10.03.2021 Bystyret
Behandling
Vibrandsøy (oversendelsesforslag), foreslått av Egil Sundve, Høyre
Bystyret ber kommunedirektøren legge frem en sak om kostnader knytt til de ulike prosjektene på
Vibrandsøy. Dette gjelder både byggeprosjekter men også prosjekter knyttet til infrastruktur med
videre. I denne saken bør en også belyse hvilke muligheter som finnes i forhold til statlig
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medfinansiering.
Bystyret ber kommunedirektøren i denne saken også belyse hvilke andre verneverdige bygg knyttet til
vår maritime historier, som finnes i kommunene og som er i privat eie.
Oversendelses forslag fremmet av Sundve ble enstemmig vedtatt.
BS - 003/21 Vedtak:
Interpellasjon - Vibrandsøy:
Bystyret ber kommunedirektøren legge frem en sak om kostnader knytt til de ulike prosjektene på
Vibrandsøy. Dette gjelder både byggeprosjekter men også prosjekter knyttet til infrastruktur med
videre. I denne saken bør en også belyse hvilke muligheter som finnes i forhold til statlig
medfinansiering.
Bystyret ber kommunedirektøren i denne saken også belyse hvilke andre verneverdige bygg knyttet til
vår maritime historier, som finnes i kommunene og som er i privat eie.

004/21 Interpellasjon - Aktivitets- og redegjørelsesplikten - Lise Synnøve Neeraas Langåker

10.03.2021 Bystyret
Behandling
ordfører svar til Langåker, foreslått av ,
Ordfører takker for spørsmålene og har forelagt spørsmålene for kommunedirektøren og fått følgende
svar;
Kommune-Norge
Lønnsstatistikk fra KS viser at i kommunal sektor tjener kvinner i gjennomsnitt litt mindre enn menn. I
gjennomsnitt utgjør kvinners lønn 93,9 prosent av menns lønn når vi vi ser på månedsfortjeneste
(grunnlønn, faste og variable tillegg) og 93,7 prosent når vi ser kun på grunnlønn.
Mye av forskjellen skyldes at kvinner og menn også innad i kommunal sektor har ulike stillinger. Vi
kan se på hva forskjellen ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme jobber (samme andel
årsverk innen hver stillingskode). Vi finner da at kvinners lønn i prosent av menns ville vært 97,5
prosent når vi ser på månedsfortjeneste, og 98,5 prosent når vi ser på grunnlønn. (Kilde: KS
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/lonnsstatistikk-for-ks-tariffomrade/enda-narmerelikelonn/)
Haugesund kommune
Tilsvarende tall for Haugesund kommune viser at lønnsforskjellene er enda mindre mellom kjønnene.
I 2017 var kvinners grunnlønn 101,3 prosent av menns (innen samme stillingskode), det vil si
kvinnene lå høyere enn mennene i lønn. I 2019 var kvinners grunnlønn 98,5 % av grunnlønnen for
menn. Statistikken på området viser at det er små variasjoner i lønn mellom kvinner og menn de siste
årene (Kilde: Haugesund kommune sin årsmelding for 2019).
Hva gjør Haugesund kommune for å avdekke og motvirke ulikelønn?
·

Avdekke
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I årsmeldingene til kommunen er det eget kapittel som omhandler Likestilling og mangfold. Her vises
det til statistikk for lønnsutvikling for menn og kvinner, samt utvikling i stillingsstørrelser for begge
kjønn.
Fra 01.01.20 ble det innført en forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og
diskrimineringsloven. Dette gjelder for første gang i 2020 for årsrapporter som publiseres i 2021.
(Kilde lovdata https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2020-12).
Haugesund kommune vil tilpasse rapporteringene i årsmeldingen til aktivitets- og redegjørelsesplikten
etter loven.
·

Motvirke ulikelønn gjennom fastsetting av lønn

Fastsetting av lønn gjøres etter hovedtariffavtalen. Alle arbeidstakere i KS-området blir plassert i en
stillingskode. Stillingskoden forteller hvilket lønnskapittel i hovedtariffavtalen arbeidstaker er plassert
i, samt hvilken utdanning og kompetanse arbeidstaker har.
I Haugesund kommune er det personalsjefen som berammer stillinger, herunder fastsetter lønn. Slik
sikrer kommunen at lønnen til arbeidstakerne i hele kommunen skjer etter bestemmelsene i
hovedtariffavtalen.

BS - 004/21 Vedtak:
svar fra ordfører ble tatt til orientering.

008/21 Ressursoversikt sjøsikkerhet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
10.03.2021 Bystyret
Behandling
, foreslått av ,
Søknad om midler til beredskapsbåt fra Bokn rød kors med kr 100.000 innvilges. Kommunedirektøren
finner inndekning i forbindelse med 1 .kvartalsrapport i 2021
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
BS - 008/21 Vedtak:
Søknad om midler til beredskapsbåt fra Bokn rød kors med kr 100.000 innvilges.
Kommunedirektøren finner inndekning i forbindelse med 1 .kvartalsrapport i 2021.

009/21 Endring av selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland vedtas og
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avtalen godkjennes slik den foreligger.
10.03.2021 Bystyret
Behandling
Innstilling fra formannskapet ble enstemming vedtatt
BS - 009/21 Vedtak:

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland vedtas og
avtalen godkjennes slik den foreligger.

010/21 Godkjenning av selskapsavtale og vedtekter til Filmkraft Rogaland AS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bystyret godkjenner nedsalg i selskapet Filmkraft Rogaland AS der Haugesund kommune
selger seg ned til 5 %.
2. Bystyret godkjenner revidert aksjonæravtale mellom aksjonærene i Filmkraft Rogaland AS.
Se vedlagt i saken.
3. Bystyret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Filmkraft Rogaland AS jfr. vedlegg og
ber om at generalforsamlingen vedtar disse endelig.
4. Vedtaket er under forutsetning at de øvrige kommunene vedtar saken med disse
forutsetningene.

17.02.2021 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, orienterte i saken.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 004/21 Vedtak:
1. Bystyret godkjenner nedsalg i selskapet Filmkraft Rogaland AS der Haugesund
kommune selger seg ned til 5 %.
2. Bystyret godkjenner revidert aksjonæravtale mellom aksjonærene i Filmkraft
Rogaland AS. Se vedlagt i saken.
3. Bystyret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Filmkraft Rogaland AS jfr.
vedlegg og ber om at generalforsamlingen vedtar disse endelig.
4. Vedtaket er under forutsetning at de øvrige kommunene vedtar saken med disse
forutsetningene.

24.02.2021 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillinghet ble enstemmig vedtatt.
FS - 013/21 Vedtak:
1. Bystyret godkjenner nedsalg i selskapet Filmkraft Rogaland AS der Haugesund
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kommune selger seg ned til 5 %.
2. Bystyret godkjenner revidert aksjonæravtale mellom aksjonærene i Filmkraft
Rogaland AS. Se vedlagt i saken.
3. Bystyret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Filmkraft Rogaland AS jfr.
vedlegg og ber om at generalforsamlingen vedtar disse endelig.
4. Vedtaket er under forutsetning at de øvrige kommunene vedtar saken med disse
forutsetningene.

10.03.2021 Bystyret
Behandling
Innstilling fra formannskapet ble enstemming vedtatt
BS - 010/21 Vedtak:
1. Bystyret godkjenner nedsalg i selskapet Filmkraft Rogaland AS der Haugesund kommune
selger seg ned til 5 %.
2. Bystyret godkjenner revidert aksjonæravtale mellom aksjonærene i Filmkraft Rogaland AS.
Se vedlagt i saken.
3. Bystyret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Filmkraft Rogaland AS jfr. vedlegg og
ber om at generalforsamlingen vedtar disse endelig.
4. Vedtaket er under forutsetning at de øvrige kommunene vedtar saken med disse
forutsetningene.

011/21 Kapitalutvidelse Marin Energi Testsenter Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret bevilger 1,0 million kroner til den planlagte kapitalutvidelsen i Marin Energi Testsenter.

24.02.2021 Formannskapet
Behandling
Innstilling ble enstemmig vedtatt
FS - 018/21 Vedtak:
Bystyret bevilger 1,0 million kroner til den planlagte kapitalutvidelsen i Marin Energi Testsenter.

10.03.2021 Bystyret
Behandling
Endringsforslag fra Rødt, foreslått av Stig Riise Pettersen, Rødt
Forslag til vedtak kapitalutvidelse Marin Energi Testsenter – Sak 011/21:
Haugesund kommune ønsker ikke å delta i kapitalutvidelsen i Marin Energi Testsenter.

Endringsforslag fremmet av Pettersen (R) fikk 4 stemme R Løvvik FRP, Husby FRP og Rovik FRP)
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og falt
Innstilling fra formannskapet ble vedtatt med 46 mot 3 stemmer (Riise Pettersen R, Løvvik FRP,
Husby FRP)

BS - 011/21 Vedtak:
Bystyret bevilger 1,0 million kroner til den planlagte kapitalutvidelsen i Marin Energi Testsenter.

012/21 Samarbeid om arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund kommune inngår avtale om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet med
Skatteetaten.
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.
10.03.2021 Bystyret
Behandling
Innstilling fra formannskapet ble enstemming vedtatt (besøk fra Fair Play Bygg, Rogaland, utsettes)
BS - 012/21 Vedtak:

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

013/21 Deltagelse i pilotprosjekt om miljøvennlig innfyll i kunstgressbaner
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Ballbingen blir satt av til fase 1 i pilotprosjektet som beskrevet i saken.
2. Bane 2 blir prioritert til oppgradering i 2021 og Sakkestadbanen blir flyttet til 2022.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om pilotprosjektet med de nødvendige
aktørene.

17.02.2021 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
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Behandling
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, og virksomhetsleder for idrett, Kjetil Lande,
orienterte i saken.
Kommunaldirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 002/21 Vedtak:
1. Ballbingen blir satt av til fase 1 i pilotprosjektet som beskrevet i saken.
2. Bane 2 blir prioritert til oppgradering i 2021 og Sakkestadbanen blir flyttet til 2022.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om pilotprosjektet med de
nødvendige aktørene.

24.02.2021 Formannskapet
Behandling
Innstilling fra Kultur, idrett og frivillighet ble enstemming vedtatt.
Oversendelsesforslag fremmet av Stokland (SV) fikk 6 stemmer mot 5 (Frp og H) og ble vedtatt
FS - 011/21 Vedtak:
1. Ballbingen blir satt av til fase 1 i pilotprosjektet som beskrevet i saken.
2. Bane 2 blir prioritert til oppgradering i 2021 og Sakkestadbanen blir flyttet til 2022.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om pilotprosjektet med de
nødvendige aktørene.
Med følgende oversendelse:
Fram mot endelig behandling i bystyre ber formannskapet kommunedirektøren om å etablere dialog
med Sportsklubben Haugar for å se på muligheten for å involvere Sakkestadbanen i pilot-prosjektet.
Om det ikke lar seg gjør å gjennomføre pilotprosjektet på Sakkestad, så er det fortsatt ønskelig at
kommunen deltar i prosjektet med utgangspunkt i bane 2.

10.03.2021 Bystyret
Behandling
Prioritering Sakkestadbanen (på vegne av koalisjonen), foreslått av Tor Inge Fredriksen,
Arbeiderpartiet
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om pilotprosjektet med de nødvendige aktørene
2. Sakkestadbanen blir prioritert til oppgradering i 2021
3. Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre pilotprosjektet på Sakkestad, er det fortsatt ønskelig at
kommunen deltar i prosjektet med utgangspunkt i bane 2 i idrettsparken
Pilotprosjekt, foreslått av Svein Erik Indbjo, Fremskrittspartiet
1. Bane 2 prioriteres til oppgradering i 2021 og Stakkestad banen blir flyttet til 2022
2.kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om pilotprosjektet med de nødvendige aktørene
Endringsforslag fremmet av Fredriksen punktvis votert
1. enstemmig vedtatt
2. vedtatt med 33 mot 17 stemmer
3. vedtatt med 48 mot 1 (R) stemme og vedtatt.
Forslag fremmet av Indbjo ble ikke votert.
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BS - 013/21 Vedtak:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om pilotprosjektet med de nødvendige aktørene
2. Sakkestadbanen blir prioritert til oppgradering i 2021
3. Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre pilotprosjektet på Sakkestad, er det fortsatt ønskelig at
kommunen deltar i prosjektet med utgangspunkt i bane 2 i idrettsparken

014/21 Fordeling tilskudd 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende fordeling av tilskuddene vedtas:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.882.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

17.02.2021 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Amundsen (H) ber om en tydelig oversikt i orientering av saken. Administrasjonen sender informasjon
om dette til utvalget.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 005/21 Vedtak:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.882.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000

1.500.000
500.000
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Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

1.390.000
150.000
100.000
26.000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

24.02.2021 Formannskapet
Behandling
Tilleggsforslag/endringsforslag fremmet av Fredriksen (A) fikk 6 stemmer mot 5 (H og Frp) og ble
vedtatt.
Innstilling fra Utvalg for kultur idrett og frivillighet med endring av tilskudd til idrett til 2.382.000
vedtatt, med forbehold om annen avstemming i bystyret.

FS - 012/21 Vedtak:
Formannskapet ber at 500.000.- av driftstilskudd idrett tas ut av kommunedirektørens forslag til
fordeling. Dvs at driftstilskudd idrett reduseres fra 2.882.000.- til 2.382.000.-.
Formannskapet ber administrasjonen fremlegge en sak med fordeling av disse midlene når
temaplanarbeidet ferdigstilles høsten 2021.

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.382.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

10.03.2021 Bystyret
Behandling
Opprettholder forslag fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet, foreslått av May Britt Vihovde,
Venstre
Bystyret vedtar fordeling av tilskudd i tråd med innstilling fra utvalg for kultur, idrett og frivillighet.
Tilbakeholdelse (Vedtak fra FS, fra koalisjonen), foreslått av Tor Inge Fredriksen, Arbeiderpartiet
Bakgrunn
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Koalisjonen har forpliktet seg til å øke tilskudd til frivillighet i kommunen årlig med 1 mill i
inneværende periode.
Årets million viser at en stor del av disse midlene går til frivillighet innenfor idretten.
I lys av det pågående planarbeidet i fm Temaplan kultur og Temaplan idrett, forventes det et godt
grunnlag som skal peke retning for satsningsområder i kommunen i årene fremover. Det vil samtidig
også legges frem nye tildelingskriterier basert på bl.a disse satsningsområdene.
Temaplanene forventes ferdige høsten inneværende år.
Koalisjonen ønsker at halvparten av årets ekstra million settes av til planarbeidet er ferdig, slik at vi
allerede til høsten kan målrette midlene ytterligere.
Forslag til vedtak :
Formannskapet ber at 500.000.- av driftstilskudd idrett tas ut av kommunedirektørens forslag til
fordeling. Dvs at driftstilskudd idrett reduseres fra 2.882.000.- til 2.382.000.-.
Formannskapet ber administrasjonen fremlegge en sak med fordeling av disse midlene når
temaplanarbeidet ferdigstilles høsten 2021.
Forslag fremmet av Vihovde (V) fikk 18 stemmer (H, og falt
Innstilling fra formannskapet 33 stemmer mot 17 stemmer og ble vedtatt.
BS - 014/21 Vedtak:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende fordeling av tilskuddene vedtas:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Ad hoc/justering 2021
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Ufordelt
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
50.000
300.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.382.000
975.600
150.000
400.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000
26.000

1.500.000
500.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 202 000

14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

015/21 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:
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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
Behandling
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

10.03.2021 Bystyret
Behandling
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
BS - 015/21 Vedtak:

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
Rita Leinan som settemedlem i Fairtrade styringsgruppe
Egil Sundve som vara til Haugesund Parkering Holding

016/21 Kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær, Haugesund og
Karmøy
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10.03.2021 Bystyret
Behandling
, foreslått av ,
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar at Haugesund kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om
bedriftshelsetjeneste (BHT) for Tysv?r, Haugesund og Karm?y kommune.
Representantskapet for oppgavefellesskapet skal best? av tre medlemmer, en fra hver
samarbeidende kommune.
Det skal utnevnes varamedlemmer, en fra hver kommune som er stedfortredere til medlemmene i
representantskapet.
Bystyret oppnevner ................................. som Haugesund kommunes medlem i representantskapet.
Som varamedlem oppnevnes ..................................................
Representantskapet skal velge oppgavefelleskapets styre ved f?rste m?te i representantskapet.
Styret skal best? av tre medlemmer, en fra hver kommunes administrasjon.

Medlem representantskap, foreslått av Johanne Halvorsen Øveraas, Arbeiderpartiet
Bystyret oppnevner Arne-Christian Mohn som Haugesund kommunes medlem i representantskapet.
Som Vara oppnevnes Mercedes Aarvik.
Innstilling med tillegg fremmet av Øveraas (A) ble enstemmig vedtatt.
BS - 016/21 Vedtak:
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar at Haugesund kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om
bedriftshelsetjeneste (BHT) for Tysv?r, Haugesund og Karm?y kommune.
Representantskapet for oppgavefellesskapet skal best? av tre medlemmer, en fra hver
samarbeidende kommune.
Det skal utnevnes varamedlemmer, en fra hver kommune som er stedfortredere til medlemmene i
representantskapet.
Bystyret oppnevner Arne Christian Mohn som Haugesund kommunes medlem i representantskapet.
Som varamedlem oppnevnes Mercedes Aarvik
Representantskapet skal velge oppgavefelleskapets styre ved første møte i representantskapet.
Styret skal bestå av tre medlemmer, en fra hver kommunes administrasjon.

017/21 Koronaforskrift 10.03.2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar vedlagte forskrift. Forskriften trer i kraft fra 12.03.2021 og gjelder til og
med 26.03.2021

10.03.2021 Bystyret
Behandling
over, foreslått av Svein Erik Indbjo, Fremskrittspartiet
Oversendelsesforslag:
Det vurderes at midler gitt av regjering, brukes til næringer som blir påvirket av nedstengning.
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Protokolltilførsel Indbjo FRP: oppfordrer til at kommunens meldingstjeneste brukes til å få
informasjonen ut til befolkningen.
oversendelses forslag fremmet av Indbjo fikk 22 stemmer og falt (H, FRP, V, Mohn A)
Innstilling fra formannskapet ble enstemming vedtatt
BS - 017/21 Vedtak:

Bystyret vedtar vedlagte forskrift. Forskriften trer i kraft fra 12.03.2021 og gjelder til og med
26.03.2021

Side 16 av 16

