Protokoll fra Haugaland Vekst Regionråd
_________________________________________
RÅDSMØTE 02/15 - HAUGALAND VEKST IKS
Tid: Torsdag 30.april, kl.10.00 – 14.00
Sted: Hemmingstad kultursenter, Spannaveien, Haugesund
Forfall:
Ordfører Harald Stakkestad. Vararordfører Kristine Aurdal møtte.
Ordfører Sigve Sørheim. Varaordfører Siri Klokkerstuen møtte.
Ordfører Torkel Myklebust.
Rådmann Ole Bernt Torbjørnsen
Rådmann Bjørn Aadnesen
Innledningsvis holdt adm.dir. Tormod Karlsen et minneord for avdøde kollega, Ronny
S. Carlsson som døde i april, etter å ha jobbet som senior rådgiver i Haugaland Vekst
med regionale saker siden 2014.
Beslutningssaker:
Sak 16/15 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
Sak 17/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 15.03.15
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Orienteringssaker:
Sak 18/15

Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli
Thor Westergaard Bjørlo, kommunikasjonssjef Norsk Bane AS og sekretær
Lyntogforum Vestlandsbanen orienterte om status og planene fremover.
Frode Sulen oppfordret ordførerne til å ta med Lyntog-støtte inn i
budsjettdebattene. Dersom kommunene ønsker ytterligere informasjon,
stiller Thor W. Bjørlo seg til disposisjon for å komme å orientere nærmere.
Vedlagt følger kopi av presentasjonen.

Sak 19/15

Haugaland Næringspark – status og veien videre?
Gunnar Stakkestad, adm.dir. i Haugaland Næringspark orienterte om status
for næringsparken og utfordret eierkommunene til å støttet opp om
næringsparken og minnet om formålsparagrafen for næringsparken.
Næringsparken skal være et «lokomotiv» for vekst og verdiskaping på
Vestlandet, med sin gode plassering mellom Bergen og Stavanger og en må ha
et langsiktig fokus.
Vedlagt følger kopi av presentasjonen.
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Sak 20/15

Konjunkturutviklingen i regionens næringsliv
Regiondirektør i Spare Bank 1 SR-Bank ASA , Runar Skarstein, orienterte om
konjunkturutviklingen i regionen. Vedlagt følger kopi av presentasjonen.

Sak 21/15

Hydros Aluminiums pilotprosjekt på Karmøy
Kommunikasjonssjef i Hydro Aluminium Karmøy, Svein Erik Wiksnes,
orienterte om Hydro-piloten.
Vedlagt følger faktaark om pilotprosjektet.

Sak 22/15

Fiber mellom Ryfylke og England – muligheter for etablering av datasenter
Daglig leder i Ryfylke IKS, Nils Moldøen orienterte om mulighetene rundt
etablering av et datasenter på bakgrunn av fibertilgang mellom UK og SørVestlandet. Haugalandet bør også engasjere seg i denne prosessen og bidra
til å påvirke sentrale myndigheter.
Vedlagt følger kopi av presentasjon samt invitasjon til konferanse om
fibermulighetene i Suldal, 18. juni.

Sak 23/15

Mediehuset Haugesunds Avis – status
Nytilsatt ansvarlig redaktør, Einar Tho, gav en orientering rundt Mediehuset
Haugesunds Avis . HA har vært «regionbygger» i 120 år og fungert som både
kontrollorgan og sikkerhetsventil men også sørget for opplysning og
underholdning. Amedia er nå eier og det har vært krevende
omstillingsprosesser i mediehuset de siste årene pga. utfordrende
inntektssituasjon med nye digitale kanaler og endring i annonsemarkedet.
Den nytilsatte redaktøren ønsket en enda tettere samarbeid med
kommunene og har ambisjoner med å jobbe mer med engasjement og
positivitet med å være en regional aktør til å påvirke i positiv retning.
Fra ordvekslingen etter innlegget, var det tydelige signaler om at mediehuset
bør være mer tilstede også i indre deler av regionen.

Sak 24/15

Statusrunde i kommunene om kommunereformen ved ordførerne
Ordførerne gav en status om hvor de enkelte kommunene var i prosessen.

Sak 25/15

Status flyplassutvikling ved rådsleder
Rådsleder Aase Simonsen gav en kort orientering om dialogen med Avinor og
Lufthavnutvikling AS og behovet for en videre dialog om ønsket modell etter
at den såkalte «LUB-avtalen» går ut i 2018. En ønsker nå en videre prosess
med politisk ledelse i departementet, slik at en kan få nødvendig
forutsigbarhet etter avtaleperiodens utløp i 2018.

Sak 26/15

Status prosjekt «Velferdsteknologi» ved repr. for styringsgruppen
Rådmann Kristian Birkeland redegjorde for prosessen og at det nå kom en
utlysning av prosjektstillingen som i første omgang har et omfang på 2 år.
HSH, Helse Fonna og FoUsam er også koplet på som deltakere i prosjektet.

Sak 27/15

Status «Vold i nære relasjoner» ved rådmannsgruppen
Rådmann Wictor Juul orienterte om prosessen. Det vil bli gitt en mer
utfyllende informasjon i neste rådsmøte om samarbeidet rundt «Vold i nære
relasjoner».
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Sak 28/15

Status rundt omdømmearbeidet – den 25.timen – erfaringer fra utenbysarrangementene, senest fra Oslo den 23.4 og veien videre.
Haugaland Vekst ved Jannicke Kvarven orienterte om arbeidet og etterlyste
større engasjement fra kommunene. En vil invitere kommunene til et møte
hvor en gikk gjennom erfaringer og muligheter fremover, slik at
kommunene kunne bli enda mer effektive og attraktive på de ulike
arrangementene . Den nye filmen om den «25.timen» ble vist.

Sak 29/15

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

