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HAUGESUND KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 

Tirsdag 25. oktober 2022 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av 

utvalgets leder Gudvin Selsås.  

 

MØTESTED: Haugesund rådhus, formannskapssalen  

  

MØTESTART/MØTESLUTT: Kl. 14.00 – kl. 15.10 

  

MØTENDE MEDLEMMER: 

 

 

 

 

 

MØTENDE VARAMEDLEMMER: 

 

 

FORFALL: 

Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp) 

John Malvin Økland (H), Linda Saltvedt (H), 

Arne Sjursen (PP), Gudrun Caspersen (Ap),  

Frank Hendrikse (MDG), Tor Inge Vormedal (Sp)  

og Kari Louise Mæland (Krf)  

 

1. vara Geir Jørgensen (R) og  

4. vara Sissel Jacobsen (H)  

 

Marte Lysaker (SV),  

Svein Abrahamsen (V) og 1. – 3. vara 

 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  

  

FRA ROGALAND REVISJON IKS: 

 

FRA ADMINISTRASJONEN: 

 

 

 

ANDRE SOM MØTTE 

Stats. aut. revisor Jeanette Sømnes 

 

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen 

Kommunaldirektør for tekniske tjenester Bjørnar 

Måleng i sak 38 

 

Styreleder Leiv Helge Kaldheim og daglig leder  

Martin Fauskanger fra Haugesund Stadion AS i sak 37 

 

MERKNADER TIL INNKALLING:  

 

Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 36/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.09.22 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 27.09.22 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 25.10.22: 

Utvalget hadde ingen merknader til vedlagt protokoll.  
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.22: 

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 27.09.22 godkjennes. 

 

SAK 37/22 HAUGESUND STADION AS – ORIENTERING OM SELSKAPET 
 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra styreleder Leiv Helge Kaldheim og daglig leder 

Martin Fauskanger om Haugesund Stadion AS til orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 25.10.22: 

Styreleder Leiv Helge Kaldheim og daglig leder Martin Fauskanger orienterte. Fauskanger var ny 

som daglig leder, og det hadde tatt noe tid å sette seg inn i stillingen. Det var forventet et budsjettert 

underskudd i år, men selskapet betalte sine forpliktelser. Utbyggingen av boligenheter i nord hadde 

tatt lengre tid enn planlagt, og var nå nedskalert til 23 enheter. Dette vil medføre noe lavere 

inntekter enn tidligere forventet. Selskapet jobber med en tribuneutvidelse som skal bygges i 

betong, og utbedring av dekket på banen.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet hvem som betaler strømmen, bruken av 

lyskasterne, behov for utvidelse av tribune, plan for utbedring av dekket på banen og mulig 

utfordringer mellom eierselskapene.  

 

Utvalgsleder takket for orienteringen og ønsket lykke til videre.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.22: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra styreleder Leiv Helge Kaldheim og daglig leder 

Martin Fauskanger om Haugesund Stadion AS til orientering. 

 

SAK 38/22 KOMMUNENS RUTINER FOR BEHANDLING AV DELINGS-

SAKER – ORIENTERING V/KOMMUNEDIREKTØREN 
 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for 

behandling av delingssaker til orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 25.10.22: 

Leder innledet og forklarte kort om bakgrunnen for saken. Kommunaldirektør for tekniske 

tjenester Bjørnar Måleng orienterte. Haugesund kommune har de siste tre årene hatt 20 – 30 

delingssaker i året, der 4 – 5 saker kan sammenlignes med den i Tysværgata. Det var blitt vedtatt 

nye retningslinjer for Plan og miljøutvalget (PMU) i 2020. Retningslinjene regulerer hvilke saker 

som skal behandles administrativt og i PMU. Det var også kommet en uttalelse fra sivilombudet i 

januar 2022 som påvirket saksbehandlingen av delingssaker. Denne uttalelsen medførte at 

kommunen måtte endre sin praksis. Kommunaldirektøren påpekte at det er viktig med 

forutsigbarhet og likebehandling.  

 

Måleng mente det ville være fornuftig å seg på retningslinjene til PMU på nytt, og vurdere om 

flere søknader skal behandles politisk.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål blant annet om det er rom for skjønn, fortetting, hva med 

tidligere søkere som har fått avslag og skifte av saksbehandlere i samme sak.   
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.22: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for 

behandling av delingssaker til orientering. 

 

SAK 39/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.10.22 

 
55. Statusrapport pr. oktober 2022 

56. BST vedtak 07.09.22, sak 78/22 – oppfølging av rapport om IT-sikkerhet 

57. «Fjernmøte må være fastsatt i reglementet» - Bernt svarer, Kommunal Rapport 03.10.22 

 

Behandling i kontrollutvalget 25.10.22: 

Utvalget hadde ingen merknader til referatsakene. 

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.22: 

 

Referatsakene 55 – 57 blir tatt til orientering.  

 

EVENTUELT 
Innspill – Mårstien avlastningshjem 

Nestleder Camilla K. Strømø leste opp et innspill hun hadde mottatt vedrørende kritikkverdige 

forhold på Mårstien avlastningshjem. Medlemmene drøftet hva de skulle gjøre videre med 

innspillet. Utvalget ble enige om at de vil komme tilbake til saken i neste møte og at den skriftlige 

dokumentasjonen skulle vedlegges referatsakene.   

 

 

 

Neste møte: tirsdag 22.11.22, kl. 14.00 

 

Foreløpige saker: orientering om barnevernet, tilbakemelding på rapport om «Barnevernet», 

forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helse» og møteplan for 2023. 

 

 

 

Haugesund/Aksdal, 25.10.22 

 

 

 

Gudvin Selsås        Odd Gunnar Høie 

Kontrollutvalgsleder        Utvalgssekretær 


