PROTOKOLL RÅDSMØTE
_________________________________________
Tid: Fredag 8. juni 2018
Sted: Fjellstøl, Sandeid

Administrasjon

Tormod Karlsen, Arvid Næsse

Forfall:
Utsira kommune ved ordfører
Etne kommune ved ordfører. Her møtte varaordfører Ingemund Berge.
Rådmennene minus Pål Nygaard, Etne, som deltok på møtet.
Kristian Birkeland møtte for ny rådmann i Vindafjord, Yngve Folven Bergesen.

RÅDSMØTE 03-18 - HAUGALAND VEKST IKS

Tid: Fredag 8. juni, kl. 12.30-15.00
NB! Sted: Fjellstøl, Sandeid (etter befaring på Sandeid fengsel mellom kl. 10.00-12.00)
Innledning og orientering om Fjellstøl skianlegg ved primus motor, Lars Olav Larsen.
RÅDSMØTE 03-18 - HAUGALAND VEKST IKS

Sak 10/18

Godkjenning av innkalling
Vedtak: godkjent

Sak 11/18

Godkjenning av referater fra forrige møter, 23.02 og 20.04
Vedtak: godkjent

Sak 13/18

Regional satsing på havvind – klyngesamarbeid, testsenter og Utsira
nord ved Arvid Nesse, daglig leder MeCentre AS og Havvind-klyngen
Bakgrunn og utviklingstrekk fra næringen med nye prognoser. Nivå på
50 øre kW/t. Stort potensiale langs kystene rundt om i verden og
mange havvind-prosjekter som vil gi en stor global industri.
Dansker og hollendere har lang erfaring på bunnfast teknologi, men nå
flyttes det ut til flytende teknologier. Vår region og næringsliv har
erfaring og kompetanse til en framtidig satsing på offshore wind fra
olje og gass-næringen. En må nå bygge ut på dypt vann og bedriftene
våre kan være med helt i begynnelsen av denne nye næringssatsingen.
Utsira Nord har NVE prioritert som ett av to havvindområder og har
gjort en egnethetsvurdering av hvilke områder som kan være egnet for
flytende produksjon. Deretter konsekvensvurderinger hvor en
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anbefalte fire, hvorav Utsira nord og Sørlige Nordsjø. Utsira Nord er på
inntil 1500 mW. Ved full utbygging er dette halvanen gang HKs
kraftprodksjon pr. år med inntil 80.000 årsverk over en 25 årsperiode.
St.tingsvedtak 2017 og i 2018 hvor en tilrettelegger for
havvindutbygging og støttemekanismer.
Dept. jobber nå med regelverket og tror rammeverket er på plass om
ikke lenge og en begynner å se lønnsomheten i prosjektene på litt sikt
inn mot 2030. Elektrifisering av olje og gass-installasjonene kan gjøre
prosjektene enda mer lønnsomme.
MetCentre – skal få til ny innovativ teknologi og bidra til å være en
katalysator for å få fram nye bedrifter. Er en med de nye og gode
teknologiene i en tidligfase, kan vårt næringsliv være med ut i verden i
et svært marked. Flere konkrete prosjekter som nå MetCentre er i
forhandlinger med flere selskaper rundt ulike konsepter om å etablere
pilot-prosjekter i vår region.
Dette vil også ha ringvirkninger inn mot andre sjøbaserte næringer som
offshore havbruk og batteriproduksjon.
Klyngeprosjektet innen offshore-wind har med 11 kjernebedrifter og
40 andre deltakerbedrifter. Søker nå status som Arena-klynge i løpet av
året.
Plenum:
-Dette er svært spennende og et viktig framtidig satsingsområde for
hele regionen
-Vi bør lage en helhetlig havvind-strategi for vår region for å
posisjonere oss nasjonalt og internasjonalt og HV bør vurdere å
iverksette dette.
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Sak – NCEC søknad om midler fra regionalt fond

Ordfører Sigmund Lier orienterte om bakgrunnen for behov for mer ressurser til
energiprogrammet NCEC. Saksutredningen var sendt ut på forhånd med både status,
budsjett og vurdering.
Vedtak:
Regionrådet bevilger kr. 200.000 fra disposisjonsfondet for 2018.
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Status for arbeid med regionale prosesser i egen regi:
• Flyplass
• E 134
• Fengsel
• Velferdsteknologi
• Energiprosjektet
• Fiber/datasenter
Sak 15/18

Våre stortingspolitikere orienterer (Liadal og Halleland møter)

Hege Haukedal Liadal, St.pol., Ap
Fire lokale st.pol. fra regionen nå i Energi og miljøkomiteen inkluder Aase Simonsen,
som vara for Tina Bru (H).
Castberg-feltet, hvor Hege er saksordfører.
Carbonfangst og lagrling er viktig for regionen.
Budsjettforhandlingene er i gang nå.
Terje Halleland:
Castberg-området er svært viktig for vår region, spesielt for videre drift for Kårstø og
tilgang på gass i framtiden.
Må sørge for at Enova fungerer bra.
Utbygging av Avaldsnes er viktig.
Spørsmål om NTP-prosessen fra Jarle Nilsen. Er vi på tett nok på ballen?
Terje Halleland: -må trykkes på vs Hordaland. Bakka – Solheim må fokuseres på
sammen med arm til Bergen. Ser på å flytte E 134 inn i Nye Veier AS.
Jorunn Skåden: Tar opp samarbeid med Vestland og Rogaland, fengselssaken hvor vi
må stå samlet!
Sigmund Lier: E 39 og viktig at Rogfast og Hordfast må knyttes sammen og er klart til
høring, men er stoppet hos Samf.ministeren. Ber om at dette løses.
26. juni er det Generalforsamling på E 134 AS
Terje: Nye Veier vil i såfall ha hele strekket fra Flyplassen og til Drøbak.
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Felles uttalelse: Heimevernet og den sivile beredskapen svekkes
ytterligere i Agder og Rogaland – stopp de ensidige reduksjonene i HV
08

HV-08 – trussel om nedleggelse av HV-området vårt. Møter med flere av kommunene.
Bakgrunnsmateriell er sendt ut til regionrådet med forslag om felles brav fra
ordførerne i Rogaland i regi av ordføreren i Sandnes.
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Jarle Nilsen orienterer litt om bakgrunnen.
Arne-Christian Mohn: Det har vært flere runder og kontakt med fylkesmannen og
departementet. Høyt nivå på mannskapet også med krigserfaring i vår region.
Asbjørn Birkeland: Flere møter med ledelsen i HV. Skal nå konsentrere seg om de
militære og ikke den sivile beredskapen. Store utfordringer knyttet til kraftproduksjon
og sårbarhet, og blir dessverre ikke hørt i sentrale myndigheter.
Sigmund Lier: Hva med Kårstø-anlegget? Vil ikke bli fulgt opp dersom krise. Ønsker å
stå på og vise viktigheten av konsekvenser.
Jarle Nilsen: Gassco og norsk gassdistribusjon er også styrt fra regionen.
Jorunn Skåden; Bør ha dialog med HV-09 som dekker Sunnhordland og med base på
Tittelsnes.
Vedtak:
Regionrådet vedtar å sende inn uttalelsen på vegne av samstemt regionråd som går
inn for dette, etter en realitetsbehandling.
17/08

Eventuelt

Sigmund Lier orienterer om muligheter rundt samarbeid i SRE og europeiske
virkemidler.
Burde HVL sitte fast som observatør i regionrådet?
Ønsker et regionalt samarbeidsforum hvor en samler de alle gode kreftene. Alt fra
HVL, HV, Helse Fonna, Havn, HK osv.
Vil se etter fellesprosjekter på tvers i regionen og kople aktørene. Bør se på dette i et
fellesmøte i september i en workshop. Lager spindelvevet og nettverket. Tysvær tar
initiativ til et utvidet frokostmøte og inviterer også våre stortings.pol.
-Svært positiv til initiativet og ser behovet for en mer samhandling.
-positiv til samhandling rundt dette temaet. Hva med Agendakonferansen og heller
legge inn aktivitetene der?
Terje Halleland: De er veldig flinke i Sør-Rogaland og her bør regionen forsøke å ta
grep.
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Arquebus krigshistoriemuseum
Brev utsendt i forkant om inngåelse i et interkommunalt musesumssamarbeid i
regionen. Arquebus ber om at det oppnevnes en representant til å være med i
prosessen fra regionen.
HV råd utpeker ordfører i Tysvær til å finner en egnet person som vil representere
regionrådet i denne prosessen.
Vedtak:
Haugaland Vekst regionråd utpeker ordføreren i vertskommunen Tysvær til å finne en
egnet person fra Tysvær kommune som vil representere regionrådet i denne prosessen.
Den Norske Filmfestivalen
Arne-Christian Mohn orienterer om utfordringen økonomisk og ber kommunene i
regionen bidra.

