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004/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av
representanter til godkjenning av protokoll
Merknader til innkalling:
Merknader til saksliste:
Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:
1. Leder
2. ...
3. ...

23.03.2021 Kommuneplanutvalget
Behandling
Merknader til innkalling: Ingen
Merknader til saksliste: Ingen
Følgende representanter ble enstemmig valgt til godkjenning av protokoll:
1. Leder
2. Lillian Vikra
3. Monika Lindanger

KPU - 004/21 Vedtak:
Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:
1. Leder
2. Lillian Vikra
3. Monika Lindanger
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005/21 Samlesak for orienteringer
23.03.2021 Kommuneplanutvalget
Behandling
OR 008/21 Ordføreren orienterer
OR 009/21 Planprogram Samfunnsdelen:
Rådmannen v/plansjefen presenterte innspill fra innbyggerpanel og rådene, og innledet til
gruppearbeid for å komme frem til satsningsområder for samfunnsdelen.
Kommuneplanutvalget ble delt i to grupper som jobbet med følgende spørsmål:
- Hvilke satsningsområder skal i planprogrammet?
- Hvor mange satsningsområder skal det være i planprogrammet?
Kommuneplanutvalget ønsker at det i det videre arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen blir
fokusert på språk.
Rådmannen legger frem forslag til planprogram i neste møte i kommuneplanutvalget.
OR 010/21 Orientering diverse prosjekter:
Rådmannen orienterte om:
- Fiber
- Dagsturhytte
- Status skole
- Sykkel og gangveg Aksdal-Frakkagjerd
- Vegen til Hervikneset
- Sensorteknologi
- Aksdal utvikling
- Prosjekt reservedrikkevann på Haugalandet
- Status helse og mestring
- Skeiseid
OR 011/21 Orientering rekkefølge boligutvikling Karmøy-Haugesund-Tysvær
Rådmannen v/plansjefen orienterte.
OR 012/21 Strategivalg - utredning av nye bompengepakker på Haugalandet
Arvid Bakken (H) la frem følgende forslag til bestilling til rådmannen:
"Rådmannen bes om å legge frem sak til kommunestyret i april om Tysvær kommunes videre
deltagelse i en eventuell Haugalandspakke 2.
En viser i den forbindelse til notatet fra Rogaland Fylkeskommune, som viser at Tysvær kommune i
liten grad kan ta del i de fremlagte alternativene som følge av at «arbeidet omfatter ikke store
prosjekter på E134 og E39 fordi slike prosjekter må ligge inne i NTP før det kan planlegges for
bompengeinnkreving».
Rådmannen bes spesielt kommentere de to ulike alternativene for bypakke i notatet 2.1.2 og 2.1.3.
Videre bes rådmannen også kommentere 4.3 som tar opp i seg handlingsrommet for strekningsvise
tiltak på E134 og E39."
Kommuneplanutvalget ble orientert av ordfører at det vil bli utarbeidet sak for kommunestyret etter
neste møte i styringsgruppen for Haugalandspakken. Saken vil komme til behandling i kommunestyret
sitt møte i mai. Bakken trakk derfor forslaget om å ha sak for kommunestyret i april.
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OR 013/21 TK-2030
Rådmannen orienterte.

KPU - 005/21 Vedtak:
Tatt til orientering.
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006/21 Samlesak for spørsmål
23.03.2021 Kommuneplanutvalget
Behandling
SP 001/21 Spørsmål fra Arvid Bakken (H) - status Skeiseid utbygging:
Rådmannen svarte på spørsmålet.

KPU - 006/21 Vedtak:
Tatt til orientering.
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