Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Haugesund rådhus - Bystyresalen
25.08.2021
Kl. 12:30

Følgende medlemmer møtte
Arne-Christian Mohn
Hege Østensjø
Gunn Margot Bendiksen
Svein Erik Indbjo
Harald Larssen Lønning
Marianne Eidesvik
Bjørn Erik Davidsen
Tor Inge Eidesen
Trine Meling Stokland

Parti
AP
AP
Frp
Frp
H
H
MDG
Sp
SV

Forfall
Johanne Halvorsen Øveraas
Nils Konrad Bua

Parti
AP
H

Varamedlem
Tønnes Bernhard Tønnesen
Sjur Risanger

Parti
AP
H

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent
Bendiksen (FRP) og Eidesen (SP) godkjenner dagens protokoll i tillegg til ordfører.

Orienteringer:
Studentboliger - kommunedirektøren orienterte om oversendelse fra Utvalg for helse omsorg,
vedrørende regjeringens forsøksordning med søknadsfrist 1.september. Haugesund kommune har
ikke noen ferdig regulerte prosjekter som det kan søkes på i denne omgang.
Status pandemi - orientering om smittesituasjon i Haugesund
Haugaland industri: Tønnes Tønnesen (A) (styreleder i Haugesund industri) orienterte om den
økonomiske situasjonen i bedriften.
HVL sin søknad til Ulla Førre fondet: Stokland (SV) orienterte, og hadde en anmodning til

regionrådet om å støtte søknaden.
Store prosjekter - bygg - regulering - Måleng orienterte.
Forslag til oversendelse, foreslått av ordfører:
I den siste bølgen av deltavarianten av SARS-COV-2, ser vi at fullvaksinerte også smittes.
Heldigvis er det lite innleggelser på sykehus, men noe er svært bekymringsfullt.
Blant de 1137 vaksinerte som er smittet, er 35 personer som er blitt innlagt på sykehus med
covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Av disse tilhører 29 personer risikogrupper
med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19. Medianalderen blant de innlagte er
80, skriver FHI.
Minst 23 av de fullvaksinerte, har dødd.
Formannskapet ønsker derfor at Haugesund kommune skjerper tiltakene for de ansatte på
sykehjem og for de som besøker eldre i hjemmesykepleien:
De av pleierne som ikke er vaksinerte, bør ha egne retningslinjer for å unngå smitte, evt bør de
ikke ha pasientkontakt om det er mulig.
Oversendelsen ble enstemming vedtatt.

Forslag til oversendelse, foreslått av ordfører:
Fartsbegrensning for fritidsbåter i Smedasundet og Karmsundet i samarbeid med
nabokommuner. ordføreren ber om en politisk sak på dette.
Votering oversendelse: vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H og Frp)
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Sakliste
Sak nr.
064/21
065/21
066/21
067/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Prioriteringer – Gartnerplanen 2019-2023
TV-Aksjonen NRK PLAN
Svar på høring : Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og
søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i
havenergilova og havenergilovforskrifta
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064/21 Samlesak for referatsaker

25.08.2021 Formannskapet
Behandling

FS - 064/21 Vedtak:
Referatsakene ble samlet tatt til orientering

065/21 Prioriteringer – Gartnerplanen 2019-2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar forslagene til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.

17.06.2021 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Eidesen (SP) sitt alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saken videresendes til formannskapet til behandling, da vedtaket vil få økonomiske konsekvenser.

UFPM - 033/21 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø synes framlagte sak gir en god oversikt over status for investeringer og
prioriteringer i henhold til Gartnerplanen. Den gir også status for andre prosjekter som har
kommet
inn i forbindelse med bystyrets budsjettbehandlinger.
Utvalget vil vise til at det i flertallskoalisjonens samarbeidsavtale er signalisert at bevilgningene til
frivillighet skal økes med 1 million kroner for hvert budsjettår i denne bystyreperioden. Det i den
forbindelse signalisert at noe av disse midlene også skal øremerkes frivillige tiltak i denne sektoren.
Det skal spesielt legges vekt på løsninger i områder som scorer dårlig i levekårsundersøkelsen.
Utvalget vil gi uttrykk for at det er positivt at det inngås samarbeid med velforeninger, men vil
peke
på at i områder der velforeningene ikke er aktive, eller i tilfeller der andre frivillige gjør en innsats
prioriteres ikke en innsats fra kommunens parkavdeling like høyt. Utvalget vil henstille
kommunedirektøren om å inngå samarbeid med frivillige og ildsjeler som ønsker å bidra i sine
nærområder på lik linje med velforeningene.
Gartnerplanen inkludert handlingsdel varer i 4 år. Utvalget mener det vil være behov for hyppigere
revideringer og ber om at handlingsdelen inkludert investeringer tas opp til årlig revisjon i
forbindelse med bystyrets budsjettbehandling.
Som et ledd i forberedelsene til politikernes prioriteringer ber utvalget om at det gjennomføres en
kartlegging av samtlige friområder og lekeplasser. Det bør også skissere kriterier for hvilke som bør
vedlikeholdes, saneres eller legges om til annen bruk. Det er viktig at slike områder kan fungere
som
områder for fritid og rekreasjon for mennesker i alle aldre.
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Utvalget ønsker også å vise til ressursgruppe som jobber med problemstillinger knyttet til
vedlikehold/tilrettelegging av Byheiene. Når det foreligger forslag til konkrete tiltak ønsker
utvalget
at disse også blir lagt fram for politisk behandling.
Utvalget vil også be om at det fremmes en sak i forbindelse med at det foreligger forslag fra
innbyggere og skole om mer aktiv bruk av Lotheparken.
Utvalget ønsker også å påpeke at flere aktuelle tiltak som turstier, belysning og lignende kan ha
konsekvenser i forhold til natur og dyreliv. Det er viktig at alle slike saker blir godt utredet og
forankret politisk.
Utvalget ber om at denne saken videresendes til formannskapet.

25.08.2021 Formannskapet
Behandling
Koalisjonens forslag, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Formannskapet ber kommunedirektøren følge opp vedtaket i utvalg for plan og miljø og legge
fram et beslutningsgrunnlag i tilknytning til budsjett for 2022.
Oversendelsesforslag, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
Formannskapet ber om at i kartlegging av lekeplasser/parker/friområder gjøres det ut fra fem
kriterier:
1 sikkerhet, 2 artsmangfold, 3 estetikk, 4 områdeprioritering, 5 attraktivitet.
MDG Bjørn-Erik Davidsen
Oversendelsesforslag, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
Formannskapet ber om en lokal veileder til utforming av lekeplasser, med bakgrunn i nasjonal
veileder og verbalforslag budsjett 2021: Ber om lekeplasser og parker benytter kommunen
naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.

Tilleggsforslag, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Sentrumsplassen "Gutten med båten" må ses i sammenheng med strekket fra Skåregata 103 til
Risøy bru, det offentlige toalettet som er plassert på sentrumsplassen og ressurser knyttet til
rusavhengige i området.
Tillegg til MDGs oversendelse om kriterier, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Det inkluderes oversikt over hvilke velforeninger som er tilknyttet de ulike lekeplassene, og
eventuelle vedlikeholdsavtaler med velforeningene eller andre aktører.
Endret innstilling fremmet av Eidesen (SP) ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Inbjo (Frp) fremmet kommunedirektørens forslag til innstilling i plan og miljø på nytt. Dette ble
ikke votert da Eidesen sitt forslag ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Oversendelser fremmet av Davidsen (MDG) og Lønning (H) ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.

FS - 065/21 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar forslagene til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.
Formannskapet ber kommunedirektøren følge opp vedtaket i utvalg for plan og miljø og legge
fram et beslutningsgrunnlag i tilknytning til budsjett for 2022.

Side 5 av 7

Med følgende oversendelser:
Formannskapet foreslår at i kartlegging av lekeplasser/parker/friområder gjøres det ut fra fem
kriterier:
1 sikkerhet, 2 artsmangfold, 3 estetikk, 4 områdeprioritering, 5 attraktivitet.
Formannskapet ber om en lokal veileder til utforming av lekeplasser, med bakgrunn i nasjonal
veileder og verbalforslag budsjett 2021: Ber om lekeplasser og parker benytter kommunen
naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.

Sentrumsplassen "Gutten med båten" må ses i sammenheng med strekket fra Skåregata 103 til
Risøy bru, det offentlige toalettet som er plassert på sentrumsplassen og ressurser knyttet til
rusavhengige i området.
Det inkluderes oversikt over hvilke velforeninger som er tilknyttet de ulike lekeplassene, og
eventuelle vedlikeholdsavtaler med velforeningene eller andre aktører.

066/21 TV-Aksjonen NRK PLAN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger kr. 60.000,- til TV-aksjonen NRK Plan 2021.
Kr. 60.000,- belastes konto 1490.12130.100.1112 tilleggs bevillinger.

25.08.2021 Formannskapet
Behandling
kommunedirektørens innstilling ble enstemming vedtatt

FS - 066/21 Vedtak:
Formannskapet bevilger kr. 60.000,- til TV-aksjonen NRK Plan 2021.
Kr. 60.000,- belastes konto 1490.12130.100.1112 tilleggs bevillinger.

067/21 Svar på høring : Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og
søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og
havenergilovforskrifta
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar vedlagte høring

25.08.2021 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

FS - 067/21 Vedtak:
Formannskapet vedtar vedlagte høring
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