Verbalforslaget
Bystyret ber kommunedirektøren se på muligheten for samlokalisering av Nav flyktning med
Breidablikk læringssenter

Status
Pågår

Fremmet
2021

Levers i
Q1

Bystyret ber kommunedirektøren tilstrebe at prosjektet masseutskiftning på Flotmyr, blir en
fossilfri byggeplass.
Bystyret forutsetter at kommunedirektøren legger til rette for brukermedvirkning i forbindelse
med konkretisering av innhold og planer for skole- og idrettsanlegg
på Haraldsvang og idrettsparken. Aktiviteter og grupper som nå har anlegg og aktivitet i området
og som blir berørt, skal ivaretas. Dette må også sees i sammenheng med skolens behov for plass
og anlegg til alternative opplæringsarena.

Utført

2021

Q1

Utført

2021

Q1

Bystyret ber om at klimamidlene (investeringsmidler) øremerkes tiltak i handlingsdelen på
kommende klima- og energiplan. For 2021 ber bystyret om en egen sak med forslag til
prioritering av bruk av midlene
Bystyret ber kommunedirektøren bruke veileder for klimabudsjett fra Oslo, til neste års
klimabudsjett.
Bystyret ber kommunedirektøren videreføre arbeidet med Miljøfyrtårn i 2021
Bystyret ber kommunedirektøren presentere nøkkeltall for folkehelse og miljø sammen med
budsjett 2022.
Bystyret ber kommunedirektøren om å vurdere muligheten for å leie ute flater på kommunale
bygg til solceller.
Bystyret ber kommunedirektøren utrede innkjøp av plastfangere til hav og elver for å redusere
marint avfall i kommunen
Bystyret ber kommunedirektøren legge fram prioriterte tiltak iht gartnerplanen for 2021 til
politisk behandling. Det skal innhentes innspill fra velforeningene og andre berørte interesser før
saken legges fram for utvalg for plan og miljø og formannskapet for endelig avgjørelse innen
1.kvartal 2021.
Bystyret ber kommunedirektøren om en gjennomgang av eksisterende muligheter for friluftsliv,
rekreasjon og lek i søre bydel, og legge fram en sak som vurderer potensiale for å styrke friluftsog aktivitetstilbud for alle aldersgrupper i bydelen.
Bystyret ber kommunaldirektøren omdisponere gjenværende sentrumsmidler fra 2020/2021 til
Landmannstorget

Pågår

2021

Q3

Pågår

2021

Q4

Pågår
Pågår

2021
2021

Løpende
Q1/Q4

Pågår

2021

Q3

Pågår

2021

Q3

Pågår

2021

Q2

Pågår

2021

Q3

Pågår

2021

Q3

Bystyret ber kommunedirektøren påse at ved utbygging av lekeplasser og parker benytter
kommunen naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.
Bystyret ber kommunedirektøren om å sørge for nok ressurser til ferdigstilling og oppfølging av
klima- og energiplanen med vekt på handlingsplanen. Bystyret ber i tillegg om at det opprettes
et tverrfaglig klima- og miljøteam på tvers av tjenesteområder.

Pågår

2021

Løpende

Pågår

2020

1Q

Bystyret ber kommunedirektøren ta inititativ til en plan og strategi for å utvikle bærekraftig
turisme på Haugalandet gjennom Destinasjonselskapet.
Bystyret ber kommunedirektøren om en sak med vurderinger knyttet til framtidige
elevprognoser, og hvordan kommunen har tenkt å håndtere konsekvensene av et redusert
elevtall i uten at dette går ut over kvalitet og kapasitet i Haugesundskolen
Bystyret ber om at det legges til rette for flere skolehager i Haugesundsskolen. I første omgang
ber vi om at det etableres et samarbeid knyttet til sansehagen ved Haraldsvang sykehjem og
skoler i nærheten. Andre skoler som har egnede arealer, bør også oppfordres til å bruke disse
som skolehager. Det bør i sakens forbindelse etableres dialog med kunnskapsmiljøet rundt
skolehager.
Bystyret ber kommunedirektøren om at det utredes en modell som medvirker til
demokratiutvikling blant barn og unge som styrker Barnas bystyre, Ungdomsrådet og andre
organ for barn og unge ved å gi dem mer reell innflytelse og oppgaver for konkrete og viktige
saker.
Bystyret ber om at kommunedirektøren fremme en sak om trafikksikkerhetstiltakene rundt
skolene i Haugesund. En slik plan kan utarbeides i samarbeid med barnas bystyre og
ungdomsrådet for å videreføre sikring av viktige plasser, veier og steder i Haugesund. Ikke minst
i forbindelse med ombygging og utbygging må barn og unges trygge ferdsel tas hensyn til.
Bystyret ber kommunedirektøren i samme forbindelse å søke om å bli Trafikksikker kommune.

Pågår

2020

Pågår

2021

2022

Pågår

2021

4Q

Pågår

2021

3Q

Pågår

2021

3Q?

Se på mulighetene for økt tilgang til elevtjenester på digitale flater, som digital
skolehelsetjeneste og skolepsykolog.

Pågår

2021

3Q

Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede et bredt tverrfaglig samarbeid, på tvers av etater,
og bruk av allerede eksisterende tiltak, for å bygge opp konseptet «familiens hus». Vi ber om at
kommunedirektøren vurderer bruk av midler til å øke størrelser på stillinger for å komme i takt
med kommunens behov. Vi ønsker i tillegg at kommunaldirektøren gir en utredning på hvordan
frivilligheten kan brukes på de ulike nivåene.

Pågår

2020

2Q

2021

2Q

2021

4Q

Pågår

2020

Løpende

Bystyret ber kommunedirektøren lage retningslinjer for formannskapets disposisjonskonto. Det
bør deles i tre deler som prioriterer klima/miljø, fattigdomstiltak og bærekraftige næringer.
Retningslinjene bør formes som en helhet.

Pågår

2020

1Q

Bystyret ber kommunedirektøren om å etablere GR-ÜNDERETASJEN, et lokal inkluderings og
utviklingstiltak i form av samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og NAV, for
innvandrere med sikte på å gi hjelp til å etablere enkeltmannsforetak, få hjelp til regnskapsføring
ol. Det skal så snart som mulig etableres et egnet lokale som virksomheten kan ha som
møtested. Lokale kan ses i sammenheng med Bylab/demolab.

Pågår

2020

3Q

Fremme en sak som ser på muligheten for å innføre en bildelingsordning for kommunens bilpark
utenom arbeidstid.

Pågår

2020

1Q

Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som synliggjør og vurderer omfanget av kjøp av
private tjenester. Det skal i saken legges spesiell vekt på tjenesteområdene oppvekst og helse,
omsorg og sosiale tjenester (kostnader/kjøp som følge av pandemi holdes utenfor)
Bystyret ber kommunedirektøren fortsatt prioritere og øke antall lærlinger i kommunen utover
nivå i 2021
Bystyret ber kommunedirektøren i IT-strategien om å systematisk standardisere programvare på
tvers av enhetene, med mål om å redusere antall programmer slik at bruken blir mer effektiv og
utgiftene til lisenser holdes på lavest mulig nivå. Det bør vurderes bruk av mer open-source
programmer for å redusere kostnadene til lisenser.

Bystyret ønsker at arbeidet med morgendagens eldreomsorg skal ha høy prioritet. Det er viktig
at arbeidet med å konkretisere planer for det framtidige tjenestetilbudet i sektoren tar med
innspill fra brukere, pårørende, relevante fag- og forskningsmiljø, tillitsvalgte og ansatte.
Bystyret ber om at det legges fram et beslutningsgrunnlag i god tid før behandlingen av budsjett
for 2022. Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester følger dette arbeidet tett. Bystyret
understreker at vi ikke har tatt endelig stilling til en eventuell framtidig reduksjon i antall
institusjonsplasser før det foreligger et beslutningsgrunnlag.
Bystyret ber kommunedirektøren om en sterkere prioritering av økt grunnbemanning i arbeidet
knyttet til heltidskultur i Haugesund kommune. Bystyret forventer at grunnbemanning blir
tematisert når det blir avgitt status på arbeid med heltidskultur i hhv tre-partsamarbeidet, utvalg
for personalpolitikk og utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester.
Bystyret ber kommunedirektøren videreutvikle musikkterapi som tiltak innen psykisk helse ved å
vurdere deltakelse i samarbeidsforumet POLYFON

Pågår

2021

3Q

Pågår

2021

Q1

Pågår

2021

Q2

Pågår

2021

Q4

Pågår

2021

Q3

Utført

2021

Q1

Pågår

2021

Q2

Pågår

2020

2Q

Bystyret ber kommunedirektøren om økt oppmerksomhet knyttet til forebygging av ensomhet
blant eldre, øke livsgleden til eldre og bedre levekårene for eldre, blant annet ved at:
1) Det forberedes en sak (i første omgang til utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester) om
livsglede for eldre (livsgledehjem eller lignende). Dette er en nasjonal sertifiseringsordning som
sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg
ivaretas systematisk. Målet er at saken leder til at minst en enhet i Haugesund sertifiseres etter
ordningen (budsjett 2022). Det bør i arbeidet også legges vekt på mulighetene for synergier med
studenter, skoler, barnehager og frivillige
D2) Det vurderes bruk av flere samarbeidsavtaler med menigheter og frivilligheten om
besøkstjeneste for å motvirke ensomhet blant eldre
D3) Det gjennomføres en levekårsundersøkelse blant enslige eldre og eldre med lav inntekt.
Hensikten med en slik undersøkelse er å framskaffe en oversikt som kan legge grunnlag for å
iverksette tiltak av sosioøkonomisk karakter.

Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser de boligsosiale forholdene for
mennesker som sliter som følge av rusavhengighet. Det henstilles spesielt til de boligsosiale
forholdene i Olav Aukrust gate. Målet må være å legge fram konkrete tiltak som bedrer
boligsituasjonen og ivaretar de som har behov for spesiell oppfølging mht til å bo.
Sørge for større grad av brukermedvirkning for personer med rusmiddelavhengighet, gjennom
for eksempel inklusjon i kommunale og politiske brukervalg, samt jevnlige innspills- og
tilbakemeldingsrunder etter modell fra Sandnes kommune
Kartlegge kommunens forbruk av antibiotika, i tråd med det nasjonale og internasjonale
arbeidet med å redusere bruken av dette.
Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvor og hvordan kommunen kan opprette en
sårpoliklinikk med dagens ressurser. Korrigert vedtak om initiativ til et samhandlingsprosjekt
mellom HK, HVL og Helse Fonna

Bystyret ber kommunedirektøren om å arbeide for at det etableres et biogassanlegg på
Haugalandet

Pågår

2021

Q4

Pågår

2021

Q4

Pågår

2021

Q3

Pågår

2021

Q4

Pågår

2021

Q4

Pågår

2021

Q3

Bystyret ber om at det i forbindelse med rulleringen av rusmiddelpolitisk handlingsplan og/eller i
rulleringen av andre relevante temaplaner gjøres særskilte vurderinger og/eller tiltak knyttet til
følgende områder;

Pågår

2020

1Q

Ettervern/oppfølging/skadereduksjon: -Vurdering av kvalitet og behov knyttet til lavterskel
arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige
-Vurdering av kapasitet og bemanningssituasjon ved gatenær helsestasjon og
fengselhelsetjeneste
-Vurdere å etablere sprøyteromsløsning for det tyngste rusmiljøet
Forebygging: -Evaluering av det tverrfaglige samarbeidet mellom kommune, frivillighet og politi
med hensyn til forebyggende rusarbeid blant ungdom
-Videreføre avtalen med Av og til -kampanjen for fire nye år. Samt igangsette tiltak som avtalen
omhandler

Pågår

2020

1Q

Pågår

2020

1Q

Bystyret ber kommunedirektøren om å utfordre HIM, i samarbeid med næringsliv og frivillig
sektor, om å bidra til økt sirkulærokonomi ved å: a) Kartlegging av avfall, råvareressurser og grad
av sirkulærøkonomi i kommunen. B) Etablere et gjenbrukssenter for byggematerialer i
Haugesund sentrum. Et slik senter bør inkludere mottak, produksjon og salg, men også fungere
som en kurs og opplæringsarena for sirkulær økonomi. C) Ordning for gjenbruk av materialer ved
renovering av kommunale bygg.
Opprette et ad-hoc utvalg bestående av unge mennesker. Utvalget har til hensikt å komme med
forslag som kan gjøre Haugesund til en mer attraktiv by å bo og flytte til.
Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for å etablere et interkommunalt
krematorium i Haugaland – og Sunnhordland regionen
Bystyret ber kommunedirektøren lage en plan for universitets- og studentbyen Haugesund
(inkludert Helsestasjon for studenter).
Bystyret ber kommunedirektøren om at arbeidet for å få etablert Barnehus i Haugesund i
samarbeid med BUP Helse Fonna – og invitere nabokommuner til samarbeid.

Bystyret har en klar intensjon om å legge til rette for at Haugesund teater skal få egnede
lokaler. Bystyret ber kommunedirektøren om å etablere dialog med stat og fylkeskommune om
medfinansiering. Vedtatt forprosjekt skal igangsettes våren 2021. Bystyret ber
kommunedirektøren om å en framdriftsplan for det videre arbeidet innen 1.kvartal 2021.
Utrede en tilskuddsordning for lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge for universell
utforming (blideskrift, ramper o.l)

Pågår

2021

1Q

Pågår

2021

2Q

