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RÅDSMØTE 03/14 - HAUGALAND VEKST IKS
Tid: Fredag 03.10.14, kl. 10.00-15.00
Sted: Hemmingstad kultursenter, Haugesund
Forfall:
Harald Stakkestad, Tysvær kommune. Her møtte varaordfører Kristine Aurdal.
Elling Hetland, Etne kommune.
Bjørn Aadnesen, Utsira kommune. Her møtte Arnstein Eek som ass. rådmann.
Fra adm. møtte: K. Tormod Karlsen, Inger K. Haavik, Caroline W. Stensland og Ronny
S. Carlsson.
Inviterte gjester:
Fylkesmannen i Rogaland ved fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Harald Thune og
Lone M. Solheim.
KS Rogaland ved Frode Ingvaldstad
Menon Business Economics ved Anne Espelien

SAKLISTE
Sak 25/14

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Det er ønske om å legge sakslister for regionrådsmøtene ut på HVs
hjemmeside og administrasjonen tilrettelegger for dette fremover.

Sak 26/14

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 27/14

Regional prosess rundt kommunestrukturen i HV-kommunene
Rådsleder Aase Simonsen orienterte kort om prosessen som har vært i
kommunene og ba om at de respektive ordførerne gav en tilbakemelding
angående mandat til å inngå i et forprosjekt. Saken er svært krevende og
faren for at informasjon blir misforstått og feiltolket gjør denne prosessen
ekstra utfordrende.
Haugaland Vekst er i denne prosessen kun en tilrettelegger som sekretariat
for regionrådet.
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Følgende kommuner signaliserte at de ble med i forprosjektet:
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Sveio kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune (men er skeptisk nå da Tysvær har valgt å stå utenfor
prosessen)
Etne kommune (men er usikker da flere av nabokommunene nå setter
forbehold)
Sauda kommune (ordføreren er gitt åpnet mandat til å vurdere deltakelse,
men vil følge debatten og vurdere svar på aktuelle spørsmål)
Suldal kommune (ordføreren er gitt åpent mandat til å vurdere deltakelse
men vil følge debatten og vurdere svar på aktuelle spørsmål)

Følgende kommuner ønsket ikke å delta i forprosjektet:
Tysvær kommune (ønsker å utsette prosessen til oppgavene er klarlagt fra
regjerningen)
Bokn kommune (ønsker å utsette prosessen til oppgavene er klarlagt fra
regjerningen).
Før en gikk videre i diskusjonen, fikk Fylkesmannen og KS redegjøre for sine
roller i kommunereform-prosessen.
Orientering ved Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltvedt Kleppa, orienterte om sitt
mandat og prosessen rundt kommunestruktur.
Fylkesmennene er ansvarlig for rettledning overfor kommunene.
Egen prosessleder på plass fra 1.november i Rogaland og i Hordaland er
allerede Ole Bakkebø engasjert i tilsvarende stilling.
Magnhild Meltvedt Kleppa, Harald Thune og Lone Solheim blir
kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Rogaland og utgjør en intern
styringsgruppe sammen med nytilsatt prosessleder, Anfinn Rossnes, som også
skal være tilgjengelig for kommunene.
Utredninger samt noen skjønnsmidler til både 2014 og 2015 kan være
tilgjengelig.
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Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) er også en
viktig kunnskapsbase som er tilgjengelig.
En har god tilgang på forskningsrapporter og erfaringsoverføringer, bla. fra
14 kommuner som i nyer tid har gjennomført sammenslåinger.
Jærrådet - har vært tidlig i prosessen og gjort vedtak som kanskje kan være av
interesse for Haugalandet.
Vedlagt følger presentasjonen.
KS sin rolle i kommunereformen
Frode Ingvaldstad som er rådgiver for kommunereformen i KS Rogaland
orienterte om KS sin rolle.
Kommunene har et utredningsansvar men ikke plikt.
Viste til uttalelser fra KMD og statsråden om ansvar for utredinger.
Fykesmennene er veiledere og kommunene skal ha styrende innvirkning på
selve prosessen, hvor KS bidrar.
Verktøy til prosessen fra KS:

-

enkel beregningsmodell
mange rapporter, publiseringer om lokaldemokrati
kommunens rolle som arbeidsgiver med bla. lover og regler ift.
omstilingsprosesser.
Fokus på godt samspill ml. pol. og adm.ledelse er noe KS er opptatt av.

KS-konsulent har også bemannet opp for å kunne bistå kommunene i
prosessen.
Vedlagt følger presentasjonen.
Diskusjon og ordveksling fulgte.
Ordfører i Bokn, Kyrre Lindanger ønsket å fremme forslag til å utsette saken til
oppgavene er klarlagt.
Underveis i den påfølgende debatten ble det blant annet fokusert på følgende
problemstillinger: Forprosjektet bør gjennomføres på en nøktern måte og i
stor grad ved å trekke veksler på kommunenes egne ressurser. Det skal være
avsluttet innen 1. februar.
Forprosjektet bør dreie seg om en gjennomgang av fakta og problemstillinger
som prosjektstyringsgruppen må bli enige om.
Styringsgruppen vil selv ha avgjørende innflytelse på forprosjektets omfang.
Haugaland Vekst skal kun være sekretariat for forprosjektet.
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Kleppa kommenterte diskusjonsrunden.
Fylkesgrenser er ingen hindring i denne sammenhengen.
Det finnes ikke økonomiske virkemidler til de store utredningene, kun mindre
oppdrag.
Mye gratishjelp gjennom de tilbudene som her er stilt til disposisjon.
Distriktssenteret er en kompetansebase.
Alle kommunene foretar nå sine utredninger og en venter ikke på oppgavene.
Må ikke tegne kartene nå men å tilnærme seg nabokommunene.
Stortingsvalget høsten 2017 vil være en viktig påvirkningsfaktor.
Både Dalane- og Jær-rådet har rådmannsgrupper som gjør selve
grunnlagsarbeidet og løfter dette inn fellesarbeidet.
Oppgavefordelingen kommer i to runder.
I desember er det planlagt at Ekspertutvalget legger fram en sluttrapport om
kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver.
Til våren er det varslet en Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer
robuste kommuner skal legges fram i Stortinget.
Sigve Sørheim syntes signalene fra kommunene i indre deler av regionen er
utfordrende og ønsket en pause for å drøfte saken nærmere med flere av de
andre ordførerne.
Rådsleder Aase Simonsen ba om en oppdatering fra samtalene etter lunch.
Etter en matpause, fikk de fire ordførerne fra indre Haugalandet områdd seg.
De orienterte rådet om at de hadde fått tilstrekkelige signaler til å stille seg
positive til å delta i forprosjektet men de understreket hver for seg at de er
skeptiske til å delta i et for omfattende og ressurskrevende forprosjekt.
For dem er det viktig at alle fire kommunene er med, fordi de allerede
samarbeider godt på helsesektoren. De er dessuten fornøyd med signalet om
at forprosjektet ikke skal ende opp med en konklusjon av noe slag. Det skal
ikke tegnes et nytt kommunekart over Haugalandet i forprosjektet.
Deretter trakk Kyrre Lindanger utsettelsesforslaget sitt.
Rådsleder Aase Simonsen konkluderte med at deltakerkommunene minus
Tysvær og Bokn har gitt mandat til å inngå i forprosjektet.
En har respekt for de vedtak Tysvær og Bokn har gjort, men dersom dette
skulle bli endret, så er de velkomne inn i det felles forprosjektet som nå skal
utredes.
Møtedato for første møte i styringsgruppen for forprosjektet settes til 29.10
kl.12.00-15.00 på Meieriet i Haugesund.
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Vedtak:
Haugaland Vekst regionråd iverksetter forprosjekt knyttet til
kommunestruktur med følgende presiseringer:
Ordføreren i følgende kommuner:
Karmøy
Haugesund
Sveio
Utsira
Vindafjord
Etne
Suldal
Sauda
er gitt mandat på vegne av kommunen til å delta i en prosjektstyrings-gruppe
for utvikling av en prosjektplan (forprosjekt) som skal beskrive prosjektinnhold
med kostnadsoverslag og –fordeling, organisering og framdriftsplan.
Rådmennene i de samme kommuner er gitt mandat til å gå inn i
referansegruppe som skal brukes som støtte til forprosjekt-styringsgruppe og
Haugaland Vekst.
De respektive formannskapene i disse kommunene fungerer som
referansegruppe for ordførerne i denne prosessen.
Prosjektplanen (forprosjektet) skal være ferdigstilt og oversendt kommunene
1.februar 2015. Deltakende kommuner skal behandle prosjektplan
(forprosjekt) i de respektive kommunestyrer innen 1. april 2015.
Det avtales oppstartsmøte den 29. oktober kl. 12.00 på Meieriet i
forprosjektet. Her vil det videre innhold i arbeidet, ressursbruk og
fremdriftsplan bli drøftet og bearbeidet videre.

—————————Sak 28/14

Reforhandling av samarbeidsavtale med Bufetat Vest
Saksinnstilling var sendt ut. Leder av Rådmannsgruppen, Arvid S. Vallestad gav
en kort bakgrunns-orientering.
Vedtak:
Haugaland Vekst regionråd ber KS om å delta aktivt ved reforhandling av
avtalen, og at det da også skal kunne løftes fram som en mulig løsning å
organisere en interkommunal samarbeids-løsning for Haugalandet, som tar
opp i seg de oppgavene det statlige barnevernet nå har.
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Orienteringssaker:
Sak 29/14

Status prosjekt «Velferdsteknologi»
Administrasjonen i HV orienterte kort om prosjektet og at det hadde vært et
første møte i Nettverk Velferdsteknologi, hvor alle kommunene i regionen
deltar. Organisering av prosjektarbeidet er igangsatt.

Sak 30/14

Status prosjekt «Byregioner» ved Menon Business Economics.
Partner, Anne Espelien, presenterte første del av analysen som nå er gjort. I
det påfølgende arbeidet vil en ha fokus på en kvalitativ del som omfatter en
del intervjuer. Arbeidet vil bli ytterligere presentert på Agendakonferansen i
november.
Vedlagt følger presentasjonen.

Sak 31/14

Status regionale saker og prosesser
Politidistrikt
HV-administrasjonen ved Karlsen orienterte om prosessen og viste
beslutningslinjen for politianalysen, som en forventer skal resultere i en
St.melding evt. St.proposisjon før jul om ny-organisering av dagens
politidistrikter. Siste signaler går på at en ønsker 10-12 distrikter mot
dagens 27. Regionen ønsker primært å opprettholde dagens distrikt og
subsidiært at distriktet ikke splittes dersom nytt og større distrikt.
Nytt fengsel i regionen
HV-administrasjonen ved Karlsen orienterte om prosessen og viste
beslutningslinjen for fengselsmeldingen, som også forventes å ferdigstilles
før jul. Signaler om utredningsmidler for nytt fengsel i regionen nå er
negative før meldingen fra Justisdepartementet er klar.
E 134
HV-administrasjonen ved Karlsen orienterte kort om prosessen og viste ny
beslutningslinje som en har fått utarbeidet spesielt ift. utredningen av
fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet . En jobber nå tett sammen
med E 134 Haukelivegen AS, Haugesundregionen Næringsforening m.fl.
for å underbygge argumenter for at E 134 blir en prioritert forbindelse i
denne sammenhengen.
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Flyplass
Aase Simonsen som leder av Flyplassutvalgte, orienterte om prosessen og
dialogen med Avinor. Hovedfokus er dagens avtale som Lufthavnutbygging
AS (LUB) har med Avinor, som går ut i 2018. Avinor ønsker å sjekke ut mer
detaljer rundt avtalen.
Regionrådet foreslår å invitere Avinor til neste møte for å redegjøre for
veien videre, da det er viktig å synliggjøre at regionen har forventninger
her.
Omdømmearbeidet
HV-administrasjonen ved Caroline Stensland orienterte om status for det
regionale omdømmearbeidet og spesielt kampanjen «Den 25. timen», som
har fått mye oppmerksomhet. Kampanjen er nå avsluttet og en har fått
mange positive tilbakemeldinger, bla. ved arrangement i Stavanger
tidligere i høst.

Sak 32/14

Felles oppfølging av terrorberedskap i regionen ved Petter Steen jr.
Møte i Haugesund 20.10 om tema Terrorberedskap. To representanter fra
Justiskomiteen på Stortinget vil delta. Invitasjon sendes til ordførere og
rådmenn i regionrådet. Kan også sende den til andre i kommunene. Møtet blir
på Haugesund rådhus, Bystyresalen.

Sak 33/14

Svart arbeid og «hushai-virksomhet» ved Petter Steen jr.
Statsetatene er mer samordnet på kontroller i næringslivet. Bedring på
Økokrim i HSPD og dermed større kapasitet. Utfordringen er å ha nok
kontroller. Haugesund kommune følger dette opp og orienterer nabokommunene løpende. Oppdaterer ved neste rådsmøte.

Sak 34/14

Samarbeid med Helse Fonna om bedre bo- og behandlingstilbud til rus- og
psykiatripasienter ved leder av rådmannskollegiet, Arvid S. Vallestad.
Vanskelige grenseområder med psykiatritilbud og et ledd i tiltakskjeden for
denne gruppen jfr. Kommunal Rapport. Spiller over til helse og
omsorgslederne i kommunene som ser nærmere på dette for en helhetlig
tilnærming og oppfølging fra kommunene, enten gjennomHelse Fonna eller i
et evt. internt samarbeid. Sverige har erfaringer som en ser nærmere på.
Rådmennene følger dette opp og orienterer i neste møte.
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Sak 35/14

Behov for nytt ambulansehelikopter
Administrasjonen i HV la frem et forslag til uttalelse for å få et nytt
ambulansehelikopter til regionen.
Haugaland Vekst regionråd er positive til å sende uttalelsen for støtte til nytt
ambulansehelikopter, som bør gå til ledelsen i Helse Vest og Helse og
Omsorgs-departementet.
Terje Halleland er positiv til å støtte dette fra Rogaland fylkeskommune som
også stiller seg bak en slik uttalelse.
Suldal kommune støtter også opp omkring base på Hovden og Vinje for Norsk
Luftambulanse.

Sak 36/14

Eventuelt
Agendakonferansen 27. november
Orientering om Agendakonferansen ved Caroline Stensland. Haugaland Vekst
sin Agendakonferanse 27. november sitt program begynner nå å bli ferdig
med spennende foredragsholdere som bla. Frank Aarebrot, Wictor Normann,
Tom Hetland. En har fått bistand fra ordførerne om aktuelle lokale
bedriftsleders som bør inviteres inn i tillegg til politikere.
Endring av bussruter i ytre del av regionen
Ruth Eriksen tok opp problemstillingen rundt harmonisering av bussrutene
slik at brukerne av kollektivtransport i regionen får et mer sømløst tilbud også
på tvers av fylkesgrensen, da det her er stor pendlertrafikk. Spesielt Sveio
lider under dette med stor pendleraktivitet.
En må få bedre samkjøring av ruter mellom Haugesund, Karmøy og ikke minst
“ringbuss” som binder Sveio, Tysvær og Haugesund sammen. Ber om at de
aktuelle kommunene kan gi en støtteuttalelse inn mot Rogaland
fylkeskommune her.
Møte med Rogalandsbenken – forslag til dato, mandag 5.januar 2015
Administrasjonen i HV har fått signaler fra Rogalandsbenken på Stortinget om
at en ønsker møte med regionen mandag 5. januar. Forslaget tilsluttes og
administrasjonen tilrettelegger opplegget som tidligere. Forslag til tema og
problemstillinger en ønsker å ta opp, må sendes administrasjonen i HV
snarest mulig.
Felles markering for veteraner fra 2. Verdenskrig?
Ole Johan Vierdal tok opp spørsmålet om en felles markering i anledning at
det 8.mai 2015 er 70 år siden 2. Verdenskrig ble avsluttet. Er dette noe
kommunene bør gjøre samlet og
Støtte til Utsirasambandet?
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Marte Eide Klovning tok opp spørsmålet om HV regionråd også i år kunne
støtte opp om ruteutvidelse for sambandet. Rådet gav tilslutning til dette.
---------Neste møte i Haugaland Vekst regionråd er fredag 12. desember.

