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Tid: Fredag 23. februar, kl. 09.00-15.00
Sted: Hemmingstad Kultursenter
Tilstede:
Tilstede:
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Bokn kommune
Utsira kommune
Karmøy kommune
Vindafjord kommune
Etne kommune
Sauda kommune
Suldal kommune
Sveio kommune
Rogaland fylkeskommune

May Britt Vihovde (fram til 12.30), Arne-Christian Mohn,
Ole Bernt Thorbjørnsen
Sigmund Lier, Arvid Vallestad
Tormod Våga, Jan Erik Nygård
Marthe Klovning, Bjørn Aadnesen
Jarle Nilsen, Sigurd Eikje
Ole Johan Vierdal, Kristian Birkeland
Siri Klokkerstuen, Pål Nygård
Asbjørn Birkeland, Rune Kloster Tvedt
Gerd Helen Bø, Øyvind Valen
Jorunn Skåden, Jostein Førre
Astrid Furumo, Arne Bergsvåg

Administrasjon

Tormod Karlsen, Annette Sæther, Sturle Monstad,

Forfall:
Rådmannen i Etne, Pål Nygård
RÅDSMØTE 01-18 - HAUGALAND VEKST IKS

Ordfører Jarle Nilsen orienterte om «Stafett for livet», 01.09.18, og henstilte alle kommunene
til å delta i denne stafetten som støtter opp om kreftkampen. HA er også med å bidra.
Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for å vise sin
støtte for dem som er eller har vært berørt av kreft. Haugesunds Avis er en lokal
samarbeidspartner i dette arrangementet.
Arne Bergsvåg, Rogaland fylkeskommune tok opp saken om ATP og samarbeid med
kommunene i regionen. RFK er svært interessert i samarbeid om denne prosessen og spesielt
Haugalandspakken videre.
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Sak 01/18

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

Sak 02/18

Vedtak: Referat fra forrige møte 15.12.17 ble godkjent

Sak 03/18

Konjunkturer i næringslivet ved banksjef Runar Skarstein, SR Bank
Skarstein dro igjennom den makroøkonomiske situasjonen og ned til
vår regionale situasjon.
600 bedrifter har svart på spørsmål, og trenden er positiv, spesielt
innen oljerelaterte næringer. Etterspørselen etter kreditt er på et bra
nivå. Omsetning, marginer, ansatte, investeringslyst, ordrebok osv. har
positive trender. Endringstakten er god mens investeringsplanene er
forsiktig positiv.
Opplagssituasjonen for offshoreflåten er også i positiv endring.
Industrien er veldig stabil, mens kronekursen er svært avgjørende her.
Varehandelen er også i vekst, og er sysselsettingsintensiv spesielt ift de
unge.
Spørsmål/ordskifte:
Hvordan bruker næringslivet de offentlige virkemidlene ift.
omstillingsprosessene, spesielt ift. FoU?
-Det å gå mot virkemiddelapparatet er krevende for bedriftene
og mange lar være å benytte dette.
Hva med renteoppgang og evt. konsekvenser av dette for
bedriftene?
-Investorene kan bli noe forsiktige.

Sak 04/18

Oppfølging av tema - unge, ledige ved NAV Nord
Rogaland, ved Elisabeth Lie Nilsen
Rogaland har en ledighetsnedgang på hele 30% i 2017 og derav
størst nedgang i landet.
Ledighetsprognosene i Rogaland har god nedgang, men vår
region følger, men noe svakere. Siden sist, er Haugesund høyt i
fylkes-gjennomsnittet.
Bevegelsen i regionene er ulike. Haugesund hadde høyere
ledighetsoppgang i januar enn Stavanger. Mye usikkerhet i vårt
marked. Eks. spesielt hva skjer med Aibel videre etter Johan
Sverdrup er ferdig etter mai/juni?
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I Rogaland har vi store eldrebølger, noe som vil ha
konsekvenser for kommunene, spesielt 62% i gruppen 60-74,
noe som vil ha store konsekvenser. Strukturelle utfordringer.
Ledige unge mellom 16-29 år. Mange tiltak rettet mot denne
gruppen. Tiltakssyklusen slår ut, spesielt når ingen vil ansette,
men kun tiltaksbaserte engasjementer. Bør tenke annerledes
nå, da de jobbene forsvinner og problemene kan øke, spesielt
for de unge menn.
Nesten 7% ledighet for denne gruppen mellom 20-24 år.
Liten bevegelse i denne gruppen og sum-tallet.
Ikke så bekymret for uføretrygdet-gruppen men viktig å sikre
god velferd. Viktigere å ha fokus på den gruppen som ikke
kommer ut i arbeidsmarkedet. Jobbene krever utdanning med
fagbrev og høyere utdanning.
Virkemidlene vil være viktige for den gruppen i lilla-boks. Hvor
er denne framtidige stjerne-arbeidskraften. Hva med bachelorkandidatene som ikke får jobb? Hvordan klarer vi å vri de unge
mot fagbrev og høyre utdanning.
Lokale utdanningstilbud eks. «spillbasert-utdanning» som de
har etablert i Oslo for å nå denne gruppen.
NAV har vært i dialog med HVL om studietilbud innen
digitalisering.
Ingen incentiver i systemet i høyere utdanning som stimulerer
de som sliter. Ingen premiering for at høgskolene vil satse på
dette utenom at lokalsamfunnet satser på dette.
Mange unge sliter psykisk og det bør tilrettelegges tilbud ute i
kommunene, da dette er et økende område.
Kommunene må bli flinkere til å legge ut lærlingeplasser og
tilrettelagte arbeidsplasser.

Spørsmål og dialog:
Hvor store stillingshjemler er det?
-Mest fulltidsjobber via NAV. Deltidsjobber mye mot studenter.
De unge som nå står som ledige, har vært og er på tiltak, da det
er mindre og mindre jobber for ufaglærte. NAV kjemper om å få
gode arbeidstreningsplasser for de unge.
Hva er det viktigste vi i kommunene bidra med i kampen mot
ungdomsledighet?
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-Kommunene må tenke mer langsiktig! Hva med
treningsstillinger, trainees osv. for å motivere de unge til å ta
videre utdanning?
En må prøve å gi inntektsbaserte jobber og ikke bare tiltak.
NAV opprettholder tiltakssituasjonen, men hva skjer videre?
NAV sine ressurser er mye arbeidsavklaringsmidler
Mange av utfordringene ligger før de kommer til NAV, og hva
skjer med de som sliter med depresjoner?
Disse utfordringene ligger før NAV dvs. kommunenes eget
ansvar.
-Tysvær kommune bygger nå opp en teknisk enhet på
Gismarvik som også har muligheter for arbeidstrening. Enheten
skal fungere inn mot drift og vedlikehold inn mot kommunale
anlegg.
-Mange unge, spesielt gutter, er ikke modne nok til å ta de
langsiktige valg. Viktige å tilby noe på mestring for denne
gruppen.
-Bekymret for utviklingen. Videreutdanning og et
virkemiddelapparat som bidrar til at flere unge kommer
gjennom løpet er viktig. Ønsker hjelp fra fylkeskommunen på
dette området!
-Mange gutter utfordres da de kanskje ikke er stabile nok, da de
ikke var modne nok på det aktuelle tidspunktet
-Viktig slik som Tysvær nå gjør på
-Nav har mange virkemidler som må brukes!

Sak 05/18

Hva skjer på Stortinget? Ved våre lokale
Stortingspolitikere
Sveinung Stensland, Høyre
Overskridelser i off.sektor bør stresses mer!
En bruker mye for mye penger, og en trenger et stramt
Statsbudsjett.
Gledelig at det går bra i regionen og kommuneøkonomien!
-Landbruksoppgjøret blir svært krevende
-Bioteknologi vil komme mer opp
-Den nye NTP’n kommer og en bør planlegge større
prosjekter i sammenheng
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Lokalt:
Fengsel – regionen taper saken dersom vi ikke velger en
lokasjon! Må bli enige om dette nå! Uenighet er svært
uheldig i slike lokasjonsdebatter.
Flyplassen – håper det går bra men bekymret for
taxfree-saken
E 134 - Denne vinteren har vært krevende med så mye
stenging. Prosessen videre krever regulering i de
respektive kommuner. Nye tunneler over fjellet ligger i
Hordaland og ikke så mye fokus derfra, og mye arbeid
internt i partiene. Hordaland får dobbelt så mye som
Rogaland.
Jo sterkere regionen organiserer seg, jo mer rustet er en
i de store sakene. Vi må bli flinkere til å bruke
tverrpolitisk samarbeid for å oppnå resultater i de store
sakene for regionen!

Diskusjon/ordskifte:
-vi har presentert de aktuelle områdene for fengsel vs
KDI, og mener dette er det rette, da de skal prioritere ift.
de faglige kriteriene
-Provosert ift. utsagnene om off. sektor og ressursbruk!
-ønsker å ha god dialog med våre
stortingsrepresentanter i våre regionrådsrådsmøter!
-Hva er realistisk innenfor NTP? Historien er forandret
innen samferdsel og mye er i endring. Togssatsing,
rassikring, Nye Veier, budsjetter som ikke stemmer osv.
Hordfast er ikke besluttet og er ikke gryteferdig ennå.

Sak 06/18

Rogaland vs Vestlandet ved fylkesmann i Rogaland,
Magnhild Meltveit Kleppa
Jarle Nilsen innleder med sine synspunkt om regionreformen.
Fylkesmannens oppdrag og kontakt med regionen en svært
viktig oppgave.
Fylkesmannen rapporterer til 11 dept. og 10 direktorat.
Hvor står en i dag ift. Regionreformen og ekspertutvalgets
anbefalinger? Oppgaver fra stat.organer til fylkene.
5 overordnede områder som har stor betydning for kommunene
og oppgavene deres.
Fylkeskommunen må også engasjeres spesielt ift. Videregående
utdanning. Mer gjennomføring og videre i aktivt arbeid.
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Regionreformen – frivillighet legges til grunn. Fylkesmennene
må nå være mer på kommunene om bevegelser og tanker.
Kommuneproposisjonen sier noe om økonomiske virkemidler.
Rogaland fylkesting hadde høsten 2017 debatt og valgte
Rogaland til å være egen region og udelelig.
Politidistriktene var malen som satte premisser.
Regionen er 3. største ift. Folketall.
Regjeringsplattformen – styrke det lokale folkestyret,
videreføring av regionreformen, rydding i statsetater osv.
ATPn gir føringer bla ift det med å knytte regionen tettere
sammen. Sikkerhet og beredskap er viktig.
Hva ønsker en å gjøre her i regionen?
Regionen gir ulike signaler – HK ønsker å gå nordover. Hva med
de andre kommunene?
Utvidet høringsfrist til 9. mai og spesielt overføring av oppgaver
til regionene
Fra ordvekslingen i plenum
-hjertesukk ift. Kommunereformen spesielt mht. å tegne nytt
norgeskart før oppgavene er definert. Kommuner og
fylkeskommuner er likestilte forvaltningsnivåer.
-grenseproblematikk spesielt mellom Hordaland og Rogaland er
kunstig.
-HK kommer ikke til å foreslå grensejusteringer
-når en ser hvilke oppgaver som skal være, vil det være naturlig
å ta vurderingen
-hele bystyret står bak HKs signaler om å gå nordover
-har godt samarbeid mellom Sunnhordland og Haugalandet,
som bør være i en felles region.
-regjeringen må samarbeide med Ap for å sikre
oppgavefordelingen i framtiden
-Stor skuffelse når Rogaland ikke ble med i Vestlandet
-Målet er å få dratt oppgaver nærmere vår felles region, spesielt
fra nord
-Viktigere nå enn tidligere å samarbeide godt i hele regionen på
tvers av fylkesgrensen og ser optimistisk
-Suldal føler seg som en utkant og ønsker å beholde Rogaland
slik som det er
-Ønsker heller ikke en endring ift kommunestruktur men ønsker
samarbeid vs Haugalandet
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-Har et utrolig godt samarbeid på Haugalandet
-Har i Sunnhordland fått utfordringer fra fylkeskommunen om
funksjoner som også kan legges til Haugalandet, dersom de
ønsker å være med i Vestlandet.
-Gjensidig avhengighetsforhold
-Var for å opprettholde Rogaland og ikke med i Vestlandet
-Tror ikke på splitting, og er komfortabel med å være i Rogaland
-Prosessen har kommet helt feil ut som Vallestad sa.
-Ønsker at de to ulike rådene diskuterer om hvordan de skal
gjøre dette sammen. Rogaland må være samlet.
-Utsira er tilfreds med den tilhørigheten en har i dag i Rogaland
-dette er et trygt forum for å diskutere dette tema og bra
diskusjon
-Om Rogaland blir større enn den regionen en er i dag, bør en
ha flere fylkesmenn-embeter.
-Aktuelle datoer som en må merke seg:
-Statsetatsmøte 19.04 (dialog med bla. Vegvesenet, kartverket,
Politiet, Nav osv.)
-22.05 – Kommuneøkonomikonferansen
gjerne igjen til å delta i diskusjonen.

Sak 07/18

Status for arbeid med regionale prosesser i egen regi:
• Flyplass
• E 134
• Fengsel
• Velferdsteknologi-prosjektet
• Energiprogrammet NCEC
Spr. Fra Jarle Nilsen
- Vil de største virksomhetene kunne bidra med ressurser
inn i programmet?
Svar fra Annette Sæther, HV:
– Både ja og nei. Både backing overordnet, men
grunnfinansiering må en ta selv.
-Sigmund: - spillvannet fra Kårstø må være et felles
anliggende, og be om støtte fra samlet region vs
sentrale myndigheter.
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Vigsel i kommunal regi. Erfaringsutveksling.
-

Jarle Nilsen innleder med litt erfaringer fra Karmøy kommune
Eget vigselsrom på rådhuset

HK ved May Britt har plukket ut 9 personer som er i turnus, med
vielser, torsdag og fredag. FSK-kontoret administrerer dette og
sjekker dokumenter og tar seg av det praktiske.
Laget et vielsesrom på Rådhuset. Standard antrekk som gir en
formalitet og kvalitet på dette. Viktig at seremonien oppleves
kvalitetsmessig. 180 ble borgerlig viet i regionen i 2017.
Dersom en har fått lisens til å vigsel, kan ordfører og
varaordfører gjøre dette over hele landet.
-Dersom stort press, må betalingen opp dersom utenfor
rådhuset og oppsatte faste tider. Sveio tar 3000 og Sauda 5000.
-I HK er det kun torsdag og fredag på rådhuset. Dersom andre
steder, må dette være at den enkelte dersom en kjenner en, kan
forestå.
-Må også være obs på at noen vil gifte seg for å få
oppholdstillatelse.
-Kan det bli aktuelt med tolketjeneste ifm. Vigsel?
De som vies må vite hva som skjer og hvilken forpliktelse en går
inn på.

Sak 09/18

Eventuelt

Styreleder – eiermøte ca. 10. april og ønsker at styreleder sender ut invitasjon
fra kl. 9-11 11.
Sigmund Lier:
-Hvor mye ressurser har en igjen når lokal næringsservice trekkes ut?
Hvordan skal kommunene bidra inn med mer ressurser og hvilke konsekvenser
vil dette ha er viktige spørsmål å ta med seg videre i prosessen.
Ønsker at eierne tar dette seriøst og at det er konsekvenser som må utbedres.
Jarle Nilsen:
-Må være skikkelig prosess og skal styrke HV.
Øyvind Valen:
-Det må lages en modell og er åpne på dimensjonering av virksomheten.
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Ole Johan Vierdal:
-Hva er nivået? ORK var nede på sparebluss og en bygger HV opp og bygger
ned, noe som ikke er formålstjeneslig.
Ole Bernt Thorbjørnsen (styreleder):
-Fokuset er å styrke det regionale selskapet, og måleter å skalere opp og ned
ift. vårt ambisjonsnivå.
Sigurd Eikje: Det tar lang tid å bygge opp et slikt apparat som HV representer
med kompetanse og nettverk men det tar veldig kort tid å rive ned.
Revirhevding fra den enkeltes kommunes eget apparat kan være en stor fare
som en må i vare ta på en skikkelig måte i framtiden.

Jarle takker av rådmenn som nå skal slutte.
Sigurd til Tysvær, Kristian går av og Arvid skal slutte.
Takker for samarbeidet og ønsker alle lykke til videre!

