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RÅDSMØTE 01/15 - HAUGALAND VEKST IKS
Tid: Fredag 13.mars kl.10.00 – 14.00
Sted: Hemmingstad kultursenter, Spannaveien, Haugesund
Forfall:
Ordfører Frode Sulen. Vararordfører Laura Seltveit møtte.
Ordfører Ruth Eriksen. Varaordfører Jarle Jackobsen møtte.
Fylkesvaraordfører Terje Halleland. Ingen vara.
Rådmann Wictor Juul.
Rådmann Bjarne Aksnes Martinsen
Rådmann Arvid S. Vallestad

SAKLISTE
BESLUTNINGS- OG DRØFTINGSSAKER:
Sak 01/15 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
Sak 02/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 12.12.14
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 03/15 Haugesund lufthavn Karmøy – prosjektutvikling
Det ble gitt en redegjørelse for saken fra administrasjonen og saken var sendt ut på
forhånd.
Vedtak: HV Regionråd bevilger inntil kr.300.000,- fra HV-regionalutviklingsfond til
videre utviklingsarbeid for Haugesund lufthavn, Karmøy. Administrasjonen holder AU
løpende orientert om prosessen.
Sak 04/15 Byregionprosjektet ByR – søknad om hovedprosjektet og anbefaling tema
Det ble gitt en redegjørelse for saken fra administrasjonen og saken var sendt ut på
forhånd.
Vedtak: Haugaland Vekst regionråd gir sin tilslutning til valg av temaene;
-

Samhandling
Attraktivitet

Haugaland Vekst regionråd fortsetter som styringsgruppe i byregionprogrammet, fase 2.
Haugesund kommune står som formell søker.
Saken sendes til eierkommunene og Rogaland fylkeskommune for politisk behandling i forhold
til deltakelse i fase 2 i byregionprogrammet og valg av tema som prioriteres i det videre
arbeidet i programmet.
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Sak 05/15 Møteplan 2015 Haugaland Vekst Regionråd
Vedtak:

Arbeidsutvalget
Våren 2015
Dato og kl
Tirsdag 3.mars kl. 10.00. Felles med Samarb.rådet
AUSasamarb.rådet
kl.11.00
Tirsdag
28. april kl. fra
10.00
Tirsdag 2. juni kl. 10.00
Høsten 2015
Dato og kl
Tirsdag 18.august
Tirsdag 6. oktober
Tirsdag 1. desember

Sted
Sveio Golfpark
Meieriet
Meieriet

Sted
Meieriet
Meieriet
Meieriet

Haugaland Vekst regionråd
Våren 2015
Dato og kl
Sted
Fredag 13.mars kl. 10.00 - 14.00
Hemmingstad Kultursenter,
Haugesund Kultursenter,
Torsdag 30.april kl.10.00 -15.00
Hemmingstad
Haugesund
Torsdag 11.juni - fredag 12.juni, 14.00-14.00 Sunnhordland,
regi Samarbeidsrådet
Høsten 2015
Dato og kl
Torsdag 3.september, kl.10.00-14.00
Fredag 6.november kl. 10.00-14.00
(nye/gamle)
Fredag
11.desember kl. 10.00-14.00

Sted
Hemmingstad Kultursenter
Hemmingstad Kultursenter
Hemmingstad Kultursenter

Representantskapet
Dato og kl
Fredag 13.mars kl. 14.00-15.00, budsjett 2015
Torsdag 11. juni, kl. 15.00, regnskap/valg styreleder
vsssststyrelederstyrestyreleder
Fredag
6.november, kl. 14.00-15.00, valg regionråd

Sted
Hemmingstad Kultursenter
Hemmingstad Kultursenter
Hemmingstad Kultursenter

Andre planlagte arrangementer i regi av Haugaland Vekst
Dato og kl
Torsdag 26.november

Møte
Agenda-konferansen

Sted
Scandic Maritim hotell
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ORIENTERINGSSAKER:
SAK 06/15HØGSKOLEN STORD / HAUGESUND – VEIEN VIDERE? VED REKTOR LIV
REIDUN GRIMSTVEDT, HSH
Rektor Liv Reidun Grimstvedt gav en oppdatering av HSH sin status.
Tema var endring av status fra høgskole til universitet og viste her til den
fusjonsprosessen HSH nå var inne i med Universitetet i Stavanger.
Videre ble det gitt en gjennomgang av nøkkeltall for HSH hvor en i 2014 hadde 307
ansatte og 3239 studenter. HSH hadde i 2014 en omsetning på 330 mill. kr.
Når det gjelder «markedsandeler» av studentmassen hadde HSH i 2014, 25% andel fra
Sunnhordland og 29% fra Nord Rogaland. Valgperioden for rektor er forlenget pga.
fusjonsprosessen og er nå er satt til 1.1 2016, mot normalt til sommeren 2015.
Videre kom hun inn på behovet for å få etablert et kompetanseutviklingsfond i
regionen, og viste til hva Stavanger og Sør-fylket hadde fått til mht.
Universitetsfondet. Her er Haugesund som eneste kommune nord for Boknafjorden
med i fondsstyret. Dersom vår region hadde bygget opp en fondsstruktur til å initiere
egne prosesser og tiltak innen nye kompetanseutviklings-områder, vil dette også være
en positiv prosess ift. fusjonen. Fusjonsvedtak blir fattet i HSH-styret 12.3.15 og en vil
forhandle frem til juni om plattform med fusjon 1.1.16 og en integrering fra 1.8 2017.
Ellers var rektoren innom viktigheten av å samarbeide tett gjennom FoUSam med
kommunene, Helse Fonna og HSH. Videre understreket hun også det viktige
samarbeidsprosjektet med Sauda Videregående skole gjennom «Utdanning i Ryfylke».
Laura Seltveit fra Sauda tok opp spørsmål om Utdanning i Ryfylke og ba om å få støtte
til oppfølging og videreutvikling av denne ordningen. Viktig sak også i Ryfylkerådet
hvor kommunene går inn med egenandel fra Ryfylkefondet. Utdanning der en bor er
viktig for Ryfylke. Ønsker å utvide dette til hele regionene. Både innen opplæring og
regionalutvikling.
Petter Steen jr. mente at en snarlig må begynne et samarbeid med næringslivet for å
bygge opp et kompetanseutviklingsfond i regionen.
Vedlagt følger kopi av presentasjonen fra rektor Liv Reidun Grimstvedt.
SAK 07/15E 134 OG ØST-VEST-UTREDNINGEN – HØRINGSPROSESS OG STATUS E 39/
ROGFAST OG FIREFELTSVEI BOKN-AKSDAL. VED IVAR THORKILDSEN, STATENS
VEGVESEN.
Det ble gitt en redegjørelse for prosjektene i NTP 2014-2023 med spesielt fokus på E
39 og E 134. Det er en utfordring å få kompetente folk til alle disse tunge prosessene
som nå pågår eller er under planlegging i regionen.
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E 39 og Rogfast er verdens lengste vegtunell under sjøen med 4 felt og et
stigningsforhold på 5 %. Dette prosjektet er svært krevende og gir utfordringer som
krever både spesielle fagområder og innovative løsninger.
Målet er å skal skape næringsutvikling langs hele E 39. Viktig med gode prosesser og
fremdrift. Mulig anleggsstart i juni 2016, men da skal alt gå på skinner!! Alle
reguleringsplaner ventes godkjent før sommeren 2015 med mulig behandling i
Fylkestinget i Rogaland juni 2015 og Stortingsbehandling våren 2016.
Ellers er det prosesser for E 39 Bokn-Stord-OS som er en strekning på 130 km. Dagens
veg er på 140 km pluss ferje. Når det gjelder strekningen Bokn-Stord, skal det legges
opp til en idedugnad før sommeren 2015.
E 39 og Bømlafjordtunellen er under oppgradering noe som er svært krevende i
denne fasen.
E 134
Her er det en rekke prosjekter som regionen er svært opptatt av:
Vågslid-Seljestad,- 44 km med 4 nye tuneller og en prosjektinvestering på ca. 8
mrd.kr. Reguleringsplanen er under arbeid og en håper på byggestart 2018-2023.
Øst-vest-utredningen oversendes Departementet etter 8. mai når høringsfristen er
over. Departementet har p.t. ikke sagt noe om videre behandling blir som en del av
NTP eller som en egen St.melding.
Stordalstunellen,- 4,4 km ny veg og en investering på 460 mill. kr. Planlegger åpning i
november 2015.
Skjoldavik-Solheim,- del av Haugalandspakken med 2.8 km ny veg med sideveger og
ramper. Investering på 452 mill. kr. og ferdigstillelse i desember 2015.
Førrestjørn,- nytt kryss på eksisterende veg med en kostand på 118 mill. kr.
Førretunellen stengt i perioden mars-juli 2015. Ferdigstilles i mai 2016.
Bakka-Solheim - meget godt samarbeid mellom kommunene Etne og Vindafjord og
Statens Vegvesen. 38 km veg gjennom Etne og Vindafjord. Prosjektet går gjennom to
fylker og prosessen til nå har gått fort. Forventes å bli vedtatt 4.kvartal 2015 med en
kostnad på ca.4 mrd. og 4 (to i hver kommune) bygge-etapper.
Mange alternativer har vært lansert og stort lokalt engasjement i denne prosessen.
Ordveksling:
Harald Stakkestad: Når det gjelder strekningen Bokn-Aksdal vil dette i ny oppgradert 4
feltsveg kreve store areal-inngripelser, og oppfordrer til at en må bare finne en
hensiktsmessig trase’ som må være god. Håper her på en overordnet rask prosess.
Petter Steen jr. : Viktig at alle kommunene må avgi høringsuttalelse på E 134 og Østvest-utredningen innen 8.5. Haugesund kommune hadde saken i formannskapet
denne uken. Viktig at denne prosessen fortsatt har fullt fokus og at E 134 bør ha
komme inn i det nye statlige finansieringsselskapet.
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Torkel Myklebust- bra å støtte opp under alle disse prosjektene men regionen må
også ha fokus på Rv 13 som kan koples opp via Ryfast inn mot E 134 som den viktigste
øst-vest-forbindelsen.
Ole Johan Vierdal- positiv prosess knyttet til Bakka-Solheim-prosessen og folk er
konstruktive. Positiv signaler til Vegvesenet.
Sigve Sørheim - E 134 blir utsatt for press og må ikke glemme å holde trøkket oppe!
SAK 08/15POLITIDISTRIKTET – HVA SKJER? V/POLITIMESTER STEINAR LANGHOLM,
HSPD
Politimesteren orienterte om det foreliggende forslaget i Politireformen som nå
foreslår reduksjon fra 27 til 12 politidistrikter. Politidirektoratet behandler saken før
Stortinget til sommeren som en proposisjon. Spørsmål hvor hovedkontoret skal være
blir klargjort innen september og de nye distriktene skal være på plass til 1.1.16. og i
2020 skal «fremtidens politi» være på plass. Responstid blir et viktig element i
reformen. Endel oppgaver vurderes å settes til andre etater, også kommunene.
Organisering av politidistriktene i de respektive 12 distrikter blir på to nivåer,politidistriktfunksjoner som ivaretar en del fellesfunksjoner og driftsenheter, som kan
ha flere tjenestesteder. Det skal bygges opp kompetanse rundt i distriktet gjennom en
mer samordnet systemoppbygging.
Nå trekker en distriktsgrensene etter fylkesgrensen. Dette distriktet skal bestå i den
nye reformen. Fylkesberedskapsrådet trekkes inn i prosessen med
distriktsinndelingen. Kommunereformen trumfer distriktspolitikken, så få en heller
justere dette mer hensiktsmessig etter at denne er ferdig.
Vedlagt følger presentasjonen til politimester Steinar Langholm.
Ordveksling:
Petter Steen jr. - Viktig at alle holder dette varmt i partiene. Ønsker å få en bredest
mulig enighet om reformen om å holde vårt distrikt samlet.
Sigve Sørheim - Uheldig at distriktet blir splittet og mange spørsmål for spesielt
Etne som ligger i skillet mellom Hordaland og Rogaland. Etne vil komme dårlig ut
dersom splitting. Viktig å styrke det faglige for å bedre den stedlige tjenesten.
Tormod Karlsen - Kan en se for seg opprettholdelse av lokale fagmiljøer i de nye
distriktene, for eksempel ved å la noen spesialfunksjoner kan ligge ute i regionen
andre steder enn ved hovedkontoret. Dette er viktig for å opprettholde
kompetansearbeidsplasser i hele distriktet.
Kyrre Lindanger - Viktig å få frem at det primære målet for vår region var å
opprettholde HSPD som eget distrikt og subsidiært at beredskapsområdet ikke skulle
splittes.
Laura Seltveit – Viktig med oppfølging av mulige driftsenheter i distriktene som kunne
tilrettelegge for statlige arbeidsplasser rundt i hele distriktet? En bør kunne vurdere
nettbaserte løsninger som kan gi distriktsarbeidsplasser.
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SAK 09/15STATUS FRA PROSESS RUNDT KOMMUNESTRUKTUREN I HVKOMMUNENE. STATUSRUNDE VED ORDFØRERNE I ALLE HV-KOMMUNENE.
Aase Simonsen, orienterte om bakgrunn. Hun ga positiv tilbakemelding til
sekretariatet i HV om at prosessen har vært kjørt meget bra og at det blir feil at det
fra enkelte hold «skytes på» Haugaland Vekst, som kun har hatt en sekretariats-rolle
her. Dette er en svært vanskelig sak og det er kommunene selv som har vært
defensive.
Styreleder i HV, Stål A. Alfredsen, mener det blir helt feil når kritikk mot prosessen nå i
ettertid rettes mot Haugaland Vekst. Sekretariatet har fulgt opp mandatet og utført
sine oppgaver innenfor den tidsrammen som ble satt.
Harald Stakkestad reagerte også sterkt på at Haugaland Vekst fikk kritikk i denne
forbindelsen, og mente at ordførerne her måtte ta ansvar sammen med sine
lokalpolitikere og «ikke rette baker for smed».
Runde rundt bordet fra de enkelte kommunene om status:
Karmøy. Formannskapets flertall gikk inn for å utrede nullalternativet først, før behandling i
kommunestyret 24.3.
Haugesund. Enstemmig vedtak i formannskapet om å utrede tre alternativer: nullalternativet,
en storkommune for hele eller ytre Haugalandet og å snakke med naboer som vil snakke med
Haugesund.
Tysvær. Skal ha behandling i formannskapet tirsdag 17.3. Rådmannen foreslår å få utredet
nullalternativet, storkommune som minst omfatter ytre Haugalandet, og løsninger med Bokn,
Sveio, Vindafjord og Etne.
Sveio. Åpne for en rekke løsninger. Null og storkommunealternativet samt Sveio, Tysvær
og Bokn, og en variant med disse inkl. Etne. Kommunestyre mandag 16.3.
Vindafjord. Saken skal i formannskapet 24. mars. Rådmannen foreslår å utrede en rekke
alternativer, blant annet sammenslåing med kommunene som nå samarbeider om
helsetjenester: Etne, Sauda og Suldal.
Etne. Skal ha formannskapsmøte tirsdag. Forslag om flere løsninger. Fjæra og Rullestad har
ytret ønske om å gå til Odda.
Sauda. Formannskapet gikk inn for å utrede: Sauda alene; Sauda og Suldal; Sauda, Suldal,
Vindafjord og Etne, Sauda og Vindafjord og Sauda, Vindafjord og Etne. Kommunestyre 18.
mars.
Suldal. Vil se på Sauda, Suldal, Hjelmeland, videre Sauda + Suldal, og helsesamarbeidet. Her
er det aktuelt med grensejusteringer, blant annet for å innlemme Røldal.
Utsira. Samarbeider med andre små øykommuner om utredning av sine spesielle forhold.
Bokn. Tar neste steg når Stortingsmeldingen er lagt frem og oppgavene gjort kjent.
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SAK 10/15«VOLD I NÆRE RELASJONER» – ORIENTERING FRA RÅDMANNSGRUPPEN
Rådmann Sigurd Eikje i Karmøy orienterte kort om status. Rådmann i Sauda skal
utrede dette på vegne av rådmennene.

SAK 11/15NYTT FENGSEL – STATUS PROSESS
Tormod Karlsen, HV, orienterte om status. Det var sendt innspill til høringen i
Justiskomiteen med ønske om å få gjennomført en KVU for et nytt fengsel med høy
sikkerhet i regionen, som var godkjent av AU. Høringsbrevet ble delt ut i møtet.
Saksordfører i «fengselsmeldingen» Jan Arild Ellingsen (Frp), kommer på besøk til
Haugesund fengsel og til HSPD den 27.mars for å få grundig informasjon om
situasjonen.
Ole Johan Vierdal - Regionrådet må få hele perspektivet med i utredningen, med
begge fengslene med i utredningen.
Petter Steen jr.- Vi må som region, klare å holde to prosesser i gang samtidig, både
eksisterende fengsel i Sandeid og et evt. nytt med høy sikkerhet. Lokaliseringsvalgene
må vente og en må få de faglige kriteriene på plass først. En KVU vil gi en del av
svarene her.
SAK 12/15 STATUS PROSJEKT «VELFERDSTEKNOLOGI». ORIENTERING VED
RÅDMANN KRISTIAN BIRKELAND.
Saksrådmann Kristian Birkeland orienterer. Også fått ekstern finansiering. Sendt over
til rådmennene 5. februar fra HV. Etter rådmannsmøtet igår, utlysning i mars men
ikke ansette før det er grunnlaget på plass. De respektive delprosjektene i
enkeltkommuner, tilflytes fellesprosjektet.
SAK 13/15 AMBULANSEHELIKOPTER – STATUS PROSESS
Caroline Stensland orienterte. Det ble sendt brev fra Haugaland Vekst til Helse Vest i
november. Saken behandles i Helse Fonna-styret 22.4.
Sterk konkurranse fra Bergen men også fra Nord Norge i denne saken. Det er viktig
med et sterkt engasjement fra regionen nå fremover.
Suldal jobber også å få stasjonert et helikopter for indre deler av regionen og
samarbeider bla. med Telemark / Setesdalen her, men støtter positivt opp under
nytt ambulansehelikopter til Haugesund Sjukehus.

SAK 14/15 STATUSRAPPORT FRA SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND OG
RYFYLKERÅDET
Torkjell Myklebust orienterte kort om saker i Ryfylkerådet som består av 5
kommuner.
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En utreder muligheter for et datasenter på Sør-Vestlandet som kan bli realisert
dersom en legger fiber i strømkabelen som kommer fra Ryfylke til England og på den
måten gir en tung datainfrastruktur til distriktet, med muligheter for nye
arbeidsplasser.
Utdanning i Ryfylke er også et viktig prosjekt som det er viktig å stå sammen om i hele
regionen.
Byregion-programmet i regi av KMD jobber en også med i Ryfylke tilsvarende som på
Haugalandet.
En søker om å få EU-midler til å utvikle reiselivsdestinasjonen Ryfylke samt ser nå
også på organisering av destinasjonsselskapet.
Myklebust sa videre at både Sauda og Suldal blir bredbeinte med medlemskap både i
Ryfylke IKS og Haugaland Vekst IKS, noe som er krevende.
Samarbeidsrådet for Sunnhordland var også invitert til å gi en orientering, men de
meldte forfall til rådsmøtet.
SAK 15/15EVENTUELT
Spørsmål om oppfølging av saker fra forrige møte:
Forsvarsjubileet 8. mai – Petter Steen jr gav en kort orientering. Det er lagt opp til
enkelt arrangementer på Haraldshaugen. Haugesund kommune kan påta seg å
koordinere et verdig fellesarrangement som de andre kommunene kan delta på.
Haukelivegen og navn i Vindafjord - har Tysvær fulgt opp? Harald Stakkestad tar dette
videre.
Aase Simonsen orienterte om at det var kommet en forespørsel fra Sauda kommune
om å få en orientering om lyntog i et av rådsmøtene og var opptatt av hva som evt.
var nytt i denne prosessen. Hun ba om en tilbakemelding fra rådet om dette var
interessant, noe som flere av kommunene bekreftet. Norsk Bane inviteres til neste
møte for å gi en orientering om de videre planene om lyntog.
Caroline Stensland, HV, orienterte om ny omdømme-film rundt «den 25.timen» som
skal lanseres på et Oslo-arrangement i regi av det regionale omdømmearbeidet til HV,
23.april. Målgruppen er etablerte rundt 30+ og tema er hvilke valg en tar i livet og det
gode livet i hele regionen. Det jobbes nå med ny konseptutvikling rundt «25-7» som
en langsiktig omdømmestrategi.

