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RÅDSMØTE 01/17 - HAUGALAND VEKST IKS
Tid: Fredag 17.02.17 kl. 09.00-14.30
Sted: Hemmingstad Kultursenter

Forfall:
Ordfører Gerd Helen Bø. Her møtte varaordfører Kari Vaage Gjuvsland
Ordfører Jorunn Skåden. Her møtte varaordfører Ruth Ø. Eriksen
Ordfører Marte Klovning. Ingen vara kunne møte.
Ordfører Asbjørn Birkeland. Her møtte varaordfører Asle Rafdal
Ordfører Tormod Våga. Her møtte varaordfører Sigmund Alvestad
Rådmann Bjørn Aadnesen
Rådmann Pål Nygård

Sak 01/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 02/17

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referatet fra 16.12.16 ble godkjent.

Sak 03/17

Sak: Haugalandet som ledende energiregion – bevilgning fra
Utviklingsfondet

Vedtak: Regionrådet bevilger kr. 300.000 som en engangsbevilgning fra
disposisjonsfondet til egenandel for oppstart.
Regionrådet gir Tysvær kommune som prosjektansvarlig, mandat til å innkalle til
styringsgruppe. Regionrådet gir videre styringsgruppen mandat til å iverksette arbeid
med aktivitetsplan som vist i prosjektbeskrivelsen.
Sauda og Suldal blir representert i styringsgruppen med sine ordførere.

Tysvær kommune ved ordfører Sigmund Lier og Annette Sæther redegjorde kort om
bakgrunn og de prosessene som har vært gjort til nå. Arbeidet med en klyngeutvikling
i det som i aktivitetsplanen er beskrevet som Norwegian Clean Energy-cluster har
bakgrunn i den forstudien som Tysvær kommune allerede har gjennomført med egne
ressurser.
Kommentarer i plenum.
Det ble reist spørsmål fra Ruth Eriksen, Sveio hvorfor en foreslår kr. 300.000,- til dette
prosjektet og kun kr.100.000,- til fengselsprosjektet. Diskusjon fulgte.
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Sigmund Lier orienterte om bakgrunnen for prosessen fra et Tysvær-prosjekt til et
regionprosjekt. Det har vært mange runder med mulige samarbeidspartnere og
mange har vært positive til initiativet.
Saudas vara-ordfører, Asle Rafdal: -styringsgruppen bør ta med både Sauda og Suldal
pga. stor erfaring innen energi og prosessindustri.

Sak 04/17

Sak: Sikre KVU-prosess for etablering av nytt fengsel med høy
sikkerhet i regionen – bevilging fra utviklingsfondet
Forslag til vedtak:

Vedtak: Haugaland Vekst regionråd bevilger inntil kr. 100.000,- fra disposisjonsfondet
til prosjektkostnader rettet mot å sikre KVU-prosess for etablering av et nytt fengsel
med høy sikkerhet i regionen.

Administrasjonen redegjorde for bakgrunn og nylig møte med
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Svært viktig at en nå fokuserer på å «lande»
prosjektet i regionen og selge inn våre regionale fortrinn i den ressurs-konkurransen
som vil komme i KVU Vestlandet. I denne fasen vi nå er inne i er det også viktig å
signalisere at regionen står samlet i denne prosessen og ikke har interne
lokaliseringskamper, noe som vil kunne gi andre regioner et fortrinn.
Dialog i plenum:
-Viktig å ha fokus på de faglige kriteriene som de har kommet frem til etter dialog
med Ålesundregionen samt KDI.
-Agder har benyttet seg aktivt av lobby-virksomhet for å påvirke saken og mener vi
bør også bør bruke mer ressurser til dette enn det som fremkommer i forslaget.
-Viktig å ha mulighetene åpne for å komme tilbake dersom behov for mer ressurser til
arbeidet ved en senere anledning.
- Vi er på rett vei nå og ser frem til at vi får Faktabank Fengsel etablert. Viktig at vi
opptrer samlet i denne fasen, som sagt ved flere tidligere anledninger saken har vært
oppe.

Sak 05/17

Orientering fra KS Rogaland ved fylkesstyreleder Janne Johnsen og
regiondirektør Helene Arholm og

Janne Johnsen, fylkesstyreleder innleder. KS har 426 kommuner og 380 ser ut til å bli
etter kommunereformen og fylker fra 19 til 10 regionen, men dette er nå i prosess i
reformarbeidet. Stor markedskraft men ivaretar også arb.giver rollen for 460.000
ansatte i kommunesektoren som er den viktigste rollen. Utviklingsarbeid og spesielt
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digitalisering er nå et viktig tema. Ligger enorme besparelser og mange muligheter
innen digitalisering. Se for øvrig presentasjonen som ligge vedlagt.
Sak 06/17

Orientering fra Lyntogforum ved leder, Arne-Christian Mohn.

Haukelibanen skulle utredes av faglige instanser men da Jernbaneverket (JBV) ble
utreder, la de premissene for en utredning som var i strid med Stortingets signaler.
Deutsche Bahn som hadde tung ekspertise på området, ble ikke trukket inn.
Norsk Bane har klagd dette inn for Riksrevisjonen og der ligger saken p.t., da JBV ikke
hensyntok DB sine anbefalinger ift. Stortingets anbefaling.
Videre ble selve prosjektet gjennomgått med traseer, grunnlagstall samt kalkyler som
en mener bør danne grunnlag for iverksettelse av prosjektet.
Vedlagt følger presentasjonen.
Kommentarer i plenum:
-Problemstillinger ved krysning av Boknafjorden er tidligere framført – er dette reelt?
- ikke problem iht. DB da teknologien er der, mens Jenbaneverket har ikke
denne kompetansen og konkluderer deretter.
-Er det utfordrende å sette Lyntog og E 134 opp imot hverandre ift. den prosessen en
nå er oppe mht NTP?
-Viktig at klima er et tungt argument her. Videre har staten store
vedlikeholdsutgifter til vegnettet. Det er ikke noe enten eller. Vi må ha veier
uansett men veiene koster, spesielt de store tunnelprosjektene.
– Bra at saken nå blir løftet opp! Ønsker at regionen her er framoverlent både med vei
og fly. Skal ikke være konkurrent til e 39 og E 134. Hagalandet må henge seg på dette
og være med på utviklingen en del år frem i tid mht. tog og høgfartsbane!
– En må ha to tanker i hodet samtidig! Se til hva som skjer i Europa og dette er en
viktig jobb som regionen må være på.
– Må ta det ansvaret vi har og holde saken varm. Dette er et distrikts- og byutviklingsprosjekt for hele Vestlandet, hvor regionen vår ligger midt i området.
Mohn foreslo for regionrådet følgende uttalelse:
HV regionråd støtter arbeidet i Lyntogforum og Vestlandsbanen over Haukeli og ber
Stavanger og Bergen støtte opp om dette arbeidet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 07/17

Orientering om Haugalandsløftet ved rådmann Arvid S. Vallestad

Rådmann Arvid Vallestad i Tysvær innleder. Det nærmer seg evaluering før prosjektet
går mot en avslutning av prosjektet etter snar 5 år. Prosjektet ble initiert av Tysvær
kommune i 2011 av Sigmund Lier, som ikke var ordfører da. Bakgrunnen var at
spesial-pedagogiske tiltak i Tysværskolen var store utgiftsposter.
Kommunestyrevedtak om oppstart var i 2011 og prosjektet varer frem til sommeren
2017. Vallestad har vært leder av styringsgruppen.
Prosjektet handler om oppvekst og tverrsektorielt samarbeid. Alle områder innen
oppvekst er med i prosjektet. Ønsker å utvikle en region som samhandler innen dette
området som er viktig for at barn og unge får utnyttet sine ressurser i det ordinære
tilbud. Målet er å vri tiltak i det sosialpedagogiske-området over i ordinære tiltak i
skole og barnehagesektoren.
Forskning og utvikling vil også være viktig.
En har hatt en underveis-evaluering. Evalueringen vil bli presentert i et fagmagasin
som blir publisert i løpet av våren og i en sluttkonferanse i Tysvær 28.8.17.
Det som har fungert best ønsker en å ta med seg videre i kommunene og
implementere dette i driften.
Prosjektleder Marit Næss orienterte videre om innholdet arbeidet og vedlagt følger
presentasjonen og på www.haugalandsløftet.no.
Øyvind Valen, rådmann Suldal
-Veldig positive erfaringer og godt samarbeid i regionen. En skal nå lage en politisk sak
som drar ut det viktigste. Den enkelte kommune vil kunne tilpasse saken til sin
kommune. Vil også se på veien videre og drøftet i rådmannsgruppen.
Må fokusere på det som er bra og må jobbes med videre.
Saken skal behandles i de respektive kommunestyrene etter ferien.
Sak 08/17

Status for arbeid med regionale prosesser

Administrasjonen orienterte om status i følgende prosesser.
• Flyplass
• E 134
• Velferdsteknologi
• Datasenter
• Statlige arbeidsplasser

Sak 09/17

Kommunerunde – kort status om hva som skjer i den enkelte
kommune? Denne saken gikk ut pga. tidsknapphet.
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Eventuelt

E 39 og trasevalg
Ruth Eriksen orienterte om Hordaland fylkeskommune og vedtak i Utval for kultur,
idrett og regional utvikling - 15.02.2017 rundt statleg kommunedelplan for E 39 Stord-Os

om trasevalg over Bjørnefjorden. NHO og LO er imot forslaget, som de mener er en
omkamp.
Samarbeidsrådet for Sunnhordland lager nå en innstilling som en håper på å få støtte
til en uttalelse fra Haugaland Vekst regionråd. Innstillingen fra Hordaland
fylkeskommune ble vist samlet for regionrådet.
Diskusjon fulgte.
Regionrådsleder Jarle Nilsen ba om at AU får oversendt et utkast til en omforent
uttalelse fra Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Medlemmene i AU kan vurdere dette
på mandag 20.2 og i så fall gi en støtte dersom enighet. Han oppfordret til at sentrale
politikere i Samarbeidsrådet tar kontakt med sine kolleger i HV-AU.
Vedtak: AU får mandat til å gi en godkjenning av en evt. støtteerklæring til uttalelsen
fra Samarbeidsrådet dersom enighet.

Jarle Nilsen
Regionrådsleder

K. Tormod Karlsen
adm.dir.

