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RÅDSMØTE 04/15 - HAUGALAND VEKST IKS
Tid: Torsdag 3.september, kl.13.00 – 15.30, Hemmingsstad Kultursenter, Haugesund
Forfall:
Rådmann Bokn kommune, Jan Erik Nygård
Kst. rådmann Etne kommune, Hilde Aarthun Haraldseid
Rådmann Sauda kommune, Wictor Juul
Fra adm: Tormod Karlsen, Caroline Stensland, Inger K. Haavik
Fra media: TV Haugaland (Terje Emil Johannessen), NRK Rogaland (Gisle Jørgensen)
Beslutnings- og drøftingssaker:
Sak 36/15

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 37/15

Godkjenning av referat fra forrige møte 16.06.15
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 38/15

Flyplass – utvidet bevilgning til utredningsarbeid
Innledning og presentasjon ved Tormod Karlsen og Caroline Stensland fra
Haugaland Vekst. Gjennomgang av questback-spørreundersøkelse mot
næringslivet og visning av film.
Sigurd Eikje spurte om tilleggsbevilgningen skal finansiere interne ressurser
eller kjøp. Svaret var at bevilgningen skal finanser kjøp av tjenester HV ikke
selv har egen kompetanse på.
Terje Halleland, - vi må sette oss i en posisjon som gjør oss klare til å snu oss
raskt om nødvendig. Stemmer for tilleggsbevilgningen.
Vedtak: HV Regionråd tilleggs-bevilger inntil kr.200.000,- fra HVregionalutviklingsfond til videre utviklingsarbeid for Haugesund lufthavn,
Karmøy, slik at det totale beløpet er kr. 500.000. AU fungerer som
styringsgruppe for prosessen.
Dersom endelig svar fra departementet ikke foreligger med det første (primo
september 2015) eller er negativt, ber en om å få starte arbeidet med å
identifisere den optimale driftsmodellen på eget regionalt initiativ.

Sak 39/15

Oppnevning av styremedlem til Polytec’s nye styre og råd

En ble enig om at det skal være den til enhver sittende rådslederen
som er styremedlem i Polytec. Rådsleder Aase Simonsen møter i styret
inntil ny rådsleder blir valgt.
Vedtak: Den til en hver tids sittende rådsleder i Haugaland Vekst regionråd,
ble valgt til styret for Poytec.
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Sak 40/15

Overgangsstrategi for HV regionråd med nye ordførere
Rådet drøftet hvordan en på best mulig måte kan få til en god overgang fra
sittende regionråd til det nye, som blir satt etter valget. En var enige om at
administrasjonen i HV samt rådmennene, gir en god informasjon om saker og
prosesser i første nye regionrådsmøte 5.november. Tormod Karlsen fra adm.
foreslo en lunch til lunch-samling med det nye rådet hvor en gjennomgår
ulike overordnede prosesser og hvor de nye rådsmedlemmene kan bli bedre
kjent med hverandre og med Haugaland Vekst . Dette tas videre med de nye
rådsmedlemmene etter valget.
Arbeidet i AU vil fortsette til nytt regionråd blir satt.

Orienteringssaker:
Sak 41/42

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet – orientering om høring ved
Haugaland Kraft v/John Harald Jakobsen, leder nettdivisjonen i Haugaland
Kraft
HK har gitt innspill i forhold til Haugaland Kraft til konsekvensutredningen.
 Vi nærmer oss et underskuddsområde på Vestlandet
 Forventer en stor forbruksvekst (Hydro 400MW, Statoil 200-300 MW,
Haugaland næringspark 100MW. Hvis dette slår til er det for liten
kapasitet.
 Øke forsyningssikkerhet

Det vil ta 7-8 år før linja er ferdig.
Det er skissert 4 løsninger:

1. Oppgradering i eksisterende nett. Vil føre til å måtte kutte strøm i
perioder
2. Ny ledning øst
3. Ny ledning vest
4. Ny ledning BKK

Valgt av HK, ny ledning øst:




Laveste investeringskostnader, den korteste gjennomføringstiden.
Det kan gi nyttevirkninger i regionalnettet og mulighet for en helhetlig
utvikling av regional og sentralnettet i området. Får synergieffekter.
Mulighet til å bygge parallelt med traseen til regionalnettet.

Det er flere måter å bygge ut nettet mellom Blåfalli, Litledalen og
Sauda. HK går for alternativ A med ny stasjon i Litledalen (eller
Ølen).
Gismarvik, en ny stasjon der har fordeler i alle konseptene, A, B og
C. Kan føre til sparte investeringskostnader for HK på opp mot 100
mill. kroner. Det er Hydro som er driveren i arbeidet.



Oppsummert:

Ledning fra øst, konsept 2, alt a
Sentralnett-stasjon i Litledalen eller Ølen
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Gismarvik stasjon
Besparelser i lokalt regionalnett

Høringsmøte blir den 24. september kl. 10.00-13.00 på Hotel Park Inn
Haugesund Airport, Helganesvegen 24, Avaldsnes.

Det er viktig at kommunene taler denne saken med en tunge og er
enige om vesentlige punkter. (Vedlagt presentasjonen fra Haugaland
Kraft).
Sak 42/15

SMISO-Rogaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep) - orientering

Sak 43/15

Status diverse prosesser
 Kommunereformen ved ordførerne
Aase Simonsen, Karmøy: -Er i gang med en utredning av en
storkommune på ytre Haugalandet. Skal presenteres på felles
kommunestyremøte den 26. november etter Agenda konferansen.
Hadde naboprat med Utsira. Har også en 0 utredning. Vil ha fem
folkemøter framover.
Ruth Eriksen, Sveio: -Er med i den samme studien. Har lagt opp en
strategi om medvirkning.
Marte Eide Klovning, Utsira: -Er ferdig med øykommune rapporten.
Har hatt naboprat med Karmøy og Haugesund.
Frode Sulen, Sauda: -Det er ikke et stort tema i Sauda. Ønsker
samtaler med Suldal, Vindafjord og Etne. Skal ha møte med dem 18.
september.
Torkel Myklebust: -Suldal, alle tar det som gitt at vi forblir som vi er.
Harald Stakkestad, Tysvær: -Er med i gruppen med de fire
kommunene om felles utredning. Ønsker kontakt med Bokn.
Petter Steen, Haugesund: -Vi er med de andre tre, det er ikke noen
vanskelig sak i Haugesund.
Kyrre Lindanger: -16. juni gjorde kommunestyret vedtak om å utrede
0 alternativet.
Sigve Sørheim, Etne: -Har gjort vedtak om å utrede 0 alternativet, en
utredning med Etne og Vindafjord og en med Etne, Vindafjord, Sauda
og Suldal.
Ole Johan Vierdal: -0 alternativet og ett med helsekommunene, dvs.
en med Vindafjord og en med Vindafjord, Sauda og Suldal.

Søker om støtte fra kommunene hvert år. Penger som kommer inn før
1. april fører til bidrag fra staten x 4. Kan stille fra Sandnes med en dag
per mnd. Bergen har samme tilbud på Stord 2 dager per måned. Det er
sendt søknad i juni til alle kommunene på Haugalandet. (Vedlagt følger
presentasjonen fra SMISO Rogaland).



E134, er i gang med Solheim – Bakka. Viktig å nå NTP. Trenger støtte
fra resten av regionen. Planen berører både Vindafjord og Etne.



Prosjekt «Velferdsteknologi» ved rådmann Kristian Birkeland
orienterte fra styringsgruppen.
Prosjektleder Sturle Monstad begynner 21. september.
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Status «Vold i nære relasjoner» ved rådmannsgruppen.

Wictor Juul i Sauda arbeider videre med dette på vegne av
rådmennene.

Diskusjon fulgte. Haugesund har egen handlingsplan for dette
arbeidet og kommunene bør kunne ta utgangspunkt i den. Dette i
tillegg til at den enkelte kommune bør forme dette arbeidet i forhold
til sine egne tjenester, men med noen felles overordnede strategier.


Ambulansehelikopter ved administrasjonen.
Tormod Karlsen orienterte om at en fikk inn det innspillet som HV råd
signaliserte til Helse Vest før styremøte. I styrevedtaket til Helse Vest
om ambulansehelikopteret heter det i pkt. 4:

Ved gjennomføring av nytt anbod for luftambulanse på
Vestlandet, bør det vurderast ein opsjon for å styrke
beredskapen med eit ekstra ambulansehelikopter i
avtaleperioden. Dersom framtidig utgreiing konkluderer med
framtidig auke av helikopterkapasitet behov skal Helse Fonna
vurderast som eit plasserings alternativ.
Sigve Sørheim reiste spørsmål om er vi på lag med de andre
kommunene i Helse Fonna, spesielt i Sunnhordland og om en taler
samme sak? AU må drøfte dette spørsmålet videre.
Sak 44/15

Eventuelt
Forslag Styremedlemmer til HSH. Forslag om Petter Steen jr.
AU gis fullmakt til å foreslå. Administrasjonen snakker med HN om å finne en
fra næringsforeningen.
Regionalplan for areal og transport blir sluttbehandlet i Fylkestinget 20. okt.
Aase Simonsen tok opp spørsmålet om en bør samles og ha en felles strategi
på dette? Hvilke konsekvenser får forslaget som ligger på bordet for oss?
Innspill i diskusjonen:
-Det er felles holdning fra kommunene om at det er altfor mange «må» og
«skal» i planen og for mange detaljer. Kommunene som er del i Jærplanen,
som kan sammenliknes med vår region og med de samme saksbehandlerne,
har erfart at dette er vanskelig. Erfaringene rundt omkring i kommunene må
tas med i diskusjonen.
-Planen foreligger nå, er den begrensende.
-Vi trenger en regionalplan men nå får vi en plan som er veldig detaljert.
Planen reduserer lokal myndighet og øker regional, mens regjeringen gjør det
motsatte. Hvorfor skal vi vedta en plan som overstiger nasjonale føringer?
Hvorfor ikke følge de nasjonale føringene?
-Har vi nå et planforslag som ikke stemmer med dagens virkelighet? Hvis vi
har regler som er strengere enn nasjonale retningslinjer, kommer ikke
etableringene og folket hit.
-Å vedta at planen skal følge nasjonale retningslinjene er krevende,
alternativet er å ikke vedta planen.
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-Vi må jobbe med hvilket mandat skal kommunene ha og hvilket mandat skal
fylket ha? Mens vi har holdt på med planarbeidet har to ting skjedd,- ny
regjering og nedgangstider.
-Vi har mange grunner for å si at situasjonen er blitt slik den er nå og at vi må
ha en ny runde på planen.
Aase Simonsen foreslo et møte kommunene imellom, fredag den 2. oktober.
Rådmenn, ordførere og evt. andre relevante fagfolk blir invitert med kl.
11.00-15.30.
Forslaget tiltredes.

