Oppfølgingsliste formannskapssaker
Møtedato

Utv.
Saksnr.

18.11.2020

24.02.2021

Sakstittel (tema kan være mange i en og
samme sak)
Tverrpolitisk utvalg for å se på utforming
av økonomirapporter og
budsjettfremleggelser i Fremsikt
Bruk av folkehelse og klima i
saksutredning.

05.05.2021

Oversendelse fra Høyre (Lønning)

23.06.2021

Eierskapsmelding

23.06.2021
PS 060/21

Høring "Ny organisering av Den norske
kirke"
Retningslinjer FS disp konto

PS 063/21

Kjøp aksjer i Haugesund stadion

25.08.2021

Fartsbegrensning for fritidsbåter i
Smedasundet og Karmsundet
15.09.2021 Rullering
Formannskapet vil peke på de ambisjoner
kommune- som har kommet til uttrykk gjennom
planens
koalisjonens samarbeidsavtale og
arealdel
planstrategien ved å gi rulleringen av
kommuneplanens arealdel prioritet i
denne perioden. Det bør utarbeides en
tidsplan som tar sikte på at planen kan
sluttbehandles i løpet av denne
bystyreperioden. For at det skal være
realistisk må det gjennomføres en streng
prioritering av hvilke temaer som skal
behandles og det må tilføres dedikerte
ressurser til å utføre arbeidet.
Formannskapet vil vektlegge politiker- og
innbyggerinnvolvering sterkt.

Kommentar
Det settes ned et arberidsutvalg bestående av
minst en fra koalisjonen og en fra oposisjonen som
representant fra økonmienheten. Mål forenkle og
forbdre økonomirapporter
I maler i Acos (sakutredningssystemet) henvises til
FS's bærekraftsmål i sakutredning. Hva med
mulighet for beskrivelse av lokale klima/folkehelse
konsekvenser.
Formannskapet ber kommunedirektøren fremme
en sak som vurderer søknad om nytt vinmonopol i
Haugesund kommune, tiltenkt Amanda Storsenter.
Saken må synliggjøre hvilke konsekvenser dette
eventuelt vil få for eksisterende vinmonopol i
Haugesund sentrum og hvordan dette vil påvirke
handelen i regionen.
Oversendelsesforslag, rutiner for faste eiermøter
og protokoller til BS, og arbeid i valgkomite

Ferdigstilles/svares opp
innen:

2Q 2021
ok
02.06.2021

4Q 2021
29.09.2021

Saken sendes tilbake, hensynta budsjettvedtak der
kr 300.000 ble øremerket til klima, natur og
friluftsliv. Ønsker kriterier for disse midlene.
Synligjøre mulighetsrom, samt
selskapsgjennomgang (due dilligence) med særlig
vekt på gjeldende avtaler.
Politisk sak om dette
Formannskapet ber om en sak som skisserer
hvordan arbeidet kan gjennomføres innen disse
rammene. Formannskapet ber
kommunedirektøren å vurdere om økte
økonomiske ressurser eller strengere prioriteringer
kan føre til raskere sluttbehandling og eventuelt
hvordan dette kan løses.

