PROTOKOLL RÅDSMØTE 04-18 2. nov 2018
_________________________________________
Tid: Fredag 02.november, kl. 12.00-15.00
Sted: Park Inn by Radisson Haugesund, Flyplassveien, Helganesvegen 24, 4262
Avaldsnes
Tilstede:
Jarle Nilsen og Vibekke Vikse Johnsen, Karmøy, May Britt Vihovde og Ole Bernt
Thorbjørnsen, Haugesund, Sigmund Lier og Sigurd Eikje, Tysvær, Ole Johan Vierdal og
Yngve Folven Bergesen, Vindafjord, Tormod Våga, Bokn, Jorunn Skåden og Jostein
Førre, Sveio, Siri Klokkerstuen, Etne, Gerd Helen Bø og Øyvind Valen, Suldal, Asbjørn
Birkeland og Rune Kloster Tvedt, Sauda, Arvid Helgesen, Utsira.
Stortingspolitikere: Hege Haukeland Liadal, Terje Halleland og Aase Simonsen.
Fra administrasjonen: Tormod Karlsen, Inger K. Haavik. Annette Sæther i sak 22/18,
Energiprosjektet NCEC og Sturle Monstad i sak 23/18.
RÅDSMØTE 04-18
Sak 17/18

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 18/18

Godkjenning av referat fra forrige møte 08.06.18
Vedtak: Godkjent

Sak 19/18

Utbyggingen av Haugesund Sjukehus,- status om
framdriften og lokale leveranser
Orientering ved direktør Olav Klausen og prosjektdirektør Laila Nemet,
Helse Fonna
Planlegger å flytte inn i nybygget i juni 2021. 5 ulike entrepriser,
2018 grunnarbeid,
2019 råbygg/bygg,
2020 Innvendig arbeid,
2021 Innflytting og utomhus ferdigstilles,
2021-2023 ombygging av eksisterende byggmasse.
Pasienter vil ikke bli sendt bort på grunn av bygging og ombygging.
Ønsker å dele erfaringer med resten av Helse Vest og kommunene. Har
godt samarbeid med HVL.
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Sak 20/18

Etterretningstrusselen som råder mot Norge, både
nasjonalt og mot lokale forhold ved Egil Davidsen og Margaret Haavik,
PST, Sør Vest Politidistrikt.
Regionen har sensitive etterretningsmål og PST er mye ute hos
bedriftene for å informere dem om trusselsituasjonen og mulige
preventive tiltak.
Ta gjerne kontakt med PST lokalt dersom en får henvendelser fra
Kina/Russland spesielt. Kina har vedtatt en lov om at alle kinesere er
pliktige til å avgi informasjon til den kinesiske stat dersom de ber om
det.

Sak 21/18

Orientering om prosjektet Vilkår for kraftkrevjande Industri
Ved Ryfylke IKS, Kjetil Barkved.
Det ble gitt en status i prosjektet samt informasjon om «New
Kaupang», som er en ny digital markedsplass for aktuelle
næringsarealer for kraftkrevende industri som er i ferd med å bli
etablert i Rogaland.
Det kom videre opp spørsmål ang. regjeringens midler til internasjonal
datafiber og muligheter for statlig medfinansiering til det regionale
fiberprosjektet NO-UK.com AS.
Stortingsrepresentant Terje Halleland avklarer med
Samferdselsdepartementet om status for 100 millioner kr. til ny
internasjonal fibersatsing.

Sak 22/18

Status for arbeid med regionale prosesser:

Energiprosjektet NCEC ved Annette Sæther, Haugaland Vekst
Partnersamling i februar med tema hydrogen. Prosjektet har videre valgt å ikke søke
om Arena-status etter en total vurdering, men søker etter relevante virkemidler til de
aktuelle delprosjektene.
Regional reiselivsstrategi ved Annette Sæther, Haugaland Vekst
Arbeidet med strategien er forsinket, prosjektlederen som ble innleid har ikke klart å
følge opp tidsplanen. I tillegg har det vært vanskelig å få samlet deltakerne i
arbeidsgruppa. Regionrådet uttrykte misnøye med dette og ønsker et internt møte
innen kort tid for å avklare framdrift og hvem som skal sitte i arbeidsgruppen videre.
Det ble uttrykt at regionen er utålmodig etter å få på plass en reiselivsstrategi.
Haugesund revmatismesykehus – statusorientering ved Haugesund
Revmatismesykehuset, v/direktør Kari Nodland. Helse Vest hadde et styrevedtak i
mars 2018 angående opprettelse av ny revmatologisk avdeling ved SUS. Det ble
vedtatt at det legges fram endelig sak om fremdrift og opprettelse i 2023. Punkt to i

PROTOKOLL RÅDSMØTE 04-18 2. nov 2018
_________________________________________
vedtaket var at SUS skulle starte med rekruttering og opplæring allerede nå. På
bakgrunn av dette har SUS satt ned arbeidsgrupper som arbeider med dette. Den
foreløpige arbeidsplanen er at 2/3 av avdelingen er på plass før saken kommer opp
igjen i 2023. Helse Vest har mål om at en avdeling skal være på plass ved SUS i 2024.
HRS mener det stemmer dårlig med styrevedtaket i Helse Vest slik de tolker det.
Hege Haukeland Liadal vil sende spørsmål til helseministeren om hvordan vedtaket
som er gjort i Helse Vest skal forstås.
Det er utarbeidet forslag til Regional utviklingsplan helse 2035 for Helse Vest med
høringsfrist 15 nov. Se: https://helse-vest.no/om-oss/regional-utviklingsplan

Sak 23/18

Sak - Velferdsteknologi-prosjektet – forslag om videreføring

Prosjektleder Sturle Monstad, Haugaland Vekst orienterte om prosjektarbeidet og
den omforente målsettingen for det videre arbeidet og forslaget til forlengelse av
prosjektet. Mål for prosjektperioden 2019 (-2020) er formulert som følger:
1) Anskaffelse og implementering av trygghets- og mestringsteknologi, med
muligheter for responstjeneste (mål om avtaleinngåelse innen august 2019)
2) Implementering av elektronisk medisineringsstøtte (Anskaffelse høsten 2018
og implementering i 2019. Alle kommuner er med i anskaffelsen.)
3) Det skal samordnes ved nye felles anskaffelser innen velferdsteknologi.
Prosjektgruppen vil jobbe med en spissing og komme med forslag til
styringsgruppen for å nå målene i perioden.
Vedtak:
1) Haugaland Vekst Regionråd vedtar å videreføre prosjektet for

velferdsteknologi
Haugalandet fra 01.01.2019 til 31.12.2019 med opsjon på et år.
2) Styringsgruppen gies fullmakt til å utløse opsjon for
2020 i samråd med rådmannsgruppen.
3) Prosjektet dimensjoneres etter tilgjengelige ressurser.
Styringsgruppa vedtar endelig budsjett i samråd med
deltakarkommunene.

Sak 24/18
Våre stortingspolitikere orienterer
Ved Hege Haukeland Liadal, Terje Halleland og Aase Simonsen.
De ber om å få merknader til statsbudsjettet, de har frist til å legge inn merknader
førstkommende mandag 12. nov kl. 12. Haugalandet må være mye tydeligere på hva
en ønsker penger til i statsbudsjettet.
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Fengsel, - Det er for lite fanger per i dag, og akkurat nå er det ønske om å trappe ned
på antall soningsplasser, nasjonalt.
Jobber ellers med havvind og mot havvindfeltet Utsira Nord, og mot Enova i forhold
til støtte til havvind. Norsk sokkel, investeringsnivået går opp 14% i 2019, kommer
opp i 114 mia. I 2022 endrer investeringsnivået seg drastisk. Holder på med
forvaltningsplan for Barentshavet.
Jobber med fritak for CO2 avgift på LNG. Prinsippet er at forurenser skal betale.
Grønn skipsfart, -det skjer mye positivt i vår region. Tenk miljø i større grad, sett
sirkulærøkonomi på dagsordenen. Quantafuel som har plan om å lage syntetisk diesel
fra plast er en mulig etablering i vår region. Men det er en vei å gå i forhold til
definisjon av kategori og grad av miljøvennlighet. Vi har fått en helt annen situasjon
når det gjelder resirkulering av plast. Til nå har dette gått til Vietnam og Kina hvor det
ikke er mer kapasitet nå, vi må gjøre noe selv med dette.
NTP skal revideres. Vei til Husøy, -det er satt av midler i NTP i andre periode, denne
bør kunne forskutteres. Bro over Karmsundet må på agendaen.
Regionreformen, -det er viktig å få fylkene til å spre oppgavene, f.eks. Statens
vegvesen og fiskerihavn.
Regionrådet ber om at stortingspolitikerne varsler dem slik at det kan gis innspill når
det kommer relevante saker for regionen på agendaen.
Sak 25/18
Eventuelt
Tysvær kommune v/ordfører Sigmund Lier tok opp problemstillingen at svært mange
kommuner taper store beløp når eiendomsskatten på «Verk og Bruk» endres fra 1.
januar 2019. Som kompensasjon har Regjeringen lagt inn en overgangsperiode på fem
år og med et tak på 500 millioner kroner. Mange kommuner taper store beløp.
Tysvær ba om støtte fra regionrådet og la fram følgende forslag til vedtak som
merknad til statsbudsjettet:
Vedtak:
"Statsbudsjettet legg opp til at 348 kommunar vil tape store ressursar på bortfall av
eigedomsskatt på verk og bruk. Samstundes har Stortinget gjort vedtak om at
kommunane skal få tilnærma full kompensasjon.
Kompensasjonsordninga har eit tap på 500 mill. Denne summen er for låg, berre 114
kommunar har meldt inn eit tak på kr 501 mill.
Taket må aukast og storleiken må først setjast etter at retakseringa er ferdig 1.mars."

Merknaden sendes inn av ordfører Sigmund Lier.

