
RYFYLKE	IKS	
Møtebok	for	Ryfylkerådet,	25.08.16,	Sande	næringsbygg,	
Hjelmeland.	
	

Til stades : Asbjørn Birkeland, Gerd Helen Bø, Bjørn Laugaland, Irene Lauvsnes, 
Bjarte Dagestad,  Andreas Fløgstad, Dag Flackè,   Øyvind Valen, Jon 
Ola Syrstad. 

Andre: Ketil Barkved (deler av møtet), Geir Ims og Torkel Mykebust. 

Orienteringar:  

Olav Stav og Jan Kristian Mardal orienterte om Energiportalen og om 
regionale «Grønne uker»- kampanjar. Presentasjon og ytterlegare 
informasjon blir sendt til kommunane. 

Olaf Gjedrem, Bjørn Lier og Gerd Inger Årnes, Rogaland 
skognæringsforum,  orientert om Kystskogprosjektet, og «Ordførere 
for tre». 

  

SAK 21/16    Godkjenning av innkalling og sakliste. 

  Samrøystes godkjenning. 

 

SAK 22/16    Utdanning i Ryfylke/Regionane (UiR), driftsmodell 

  Samrøystes vedtak: 

1. Ryfylkerådet sluttar seg til skulane si skisse til driftsmodell for 2016. 
2. Kommunane vert bedne om å løyva 50.000 kr til ordninga for 2016. 
3. Ryfylke IKS søkjer Ryfylkefondet om 250.000 for å dekka resten av 

kommunane sin del av finansieringa, jfr. krav frå Fylkeskommunen. 
4. Malin Nordbø, personalsjef i Hjelmeland,  vert vald som kommunane 

si representant i «styringsgruppa». 

 

   

SAK 23/16    ATP Ryfylke, spørsmålsnotat. 



  Samrøystes vedtak: 

Administrasjonen utarbeider forslag til uttale frå Ryfylke IKS knytt opp 
mot pkt. 4: Føresegner og retningsliner, og til pkt. 5.2: omtalen av dei 3 
store prosjekta, jfr. vedlegg til planen. 

                

Sak 24/16 Nasjonal Turistveg Ryfylke, oppfylgjing av Vegdirektøren sitt 
vedtak. 

   
  Samrøystes vedtak: 
 
  Ryfylkerådet tek førebels saka til orientering. 

Dagleg leiar vert beden om å arbeida vidare med prosjektskissa. 
Endeleg prosjektomtale med organisering og finansieringsplan, skal 
leggjast fram for Ryfylkerådet i oktober. 

Ryfylke IKS tek saman med Reisemål Ryfylke initiativ til ein dialog med  
turistvegadministrasjonen for vidare utviklingsarbeid knytt til 
Turistvegen. 

 

Sak 25/16 Uttale til HP Næring, Rogaland fylkeskommune, høyring. 

  Samrøystes vedtak: 

  Rådet sluttar seg til framlagt forslag til uttale. 

Sak 26/16 Reiselivsplanen for Ryfylke 2013-28, rullering av handlingsplan. 

  Samrøystes vedtak: 

Ryfylke IKS startar arbeidet med å revidera handlingsplanen som er 
knytt til «Reiselivsplan for Ryfylke 2013-2018. 
Arbeidet skal gjerast i nært samarbeid med reiselivsnæringa, ved 
Reisemål Ryfylke, og kommunane. 
Dagleg leiar får ansvar for organisering av arbeidet. 
Forslag til revidert handlingsplan skal leggjast fram for Ryfylkerådet til 
godkjenning. 

 

Sak 27/6 Nærpolitireforma, deltaking frå kommunane. 

  Saka vart ikkje handsama. Kommunane tek dette enkeltvis. 



 

Sak 28/16 Orienteringssaker. 

- Ketil Barkved orienterte om «Fiberprosjektet». Har samarbeid med 
Greater Stavanger, Haugaland Vekst og Rogaland Fylkeskommune. 
Arbeider for å få laga forretningsmodell for legging av fiber til Blythe. 
Vidare framdrift er avhengig av finansiering.  

- Ryfylketinget: Dato vert endra til 20.10. Tinget vert lagt opp som 
«workshop» saman med Distriktssenteret. Fylkesmann deltek. 

- Kontaktmøte med kommunane. Møte avtalt med Suldal og Sauda, 
gjennomført i Hjelmeland. 

- Budsjettprognose: Dagleg leiar orienterte munnleg. Under 
føresetnad av auka prosjektinntekter er budsjettet nå i balanse. 

- Informert om Fjordvegen-konferanse, 14.09.16 

Sak 29/16 Ymse. 

Utsendt notat med spørsmål om Ryfylke IKS skal utarbeida 
høyringsuttale til forslaget til ny Kommunelov:  

Strand kommune har utarbeidd ein omfattande saksutgreiing som dei 
andre kommunane kan nytta seg av. 

 
 
 
Møtet heva kl 12.30 
 
 
Hjelmeland, 29.08.2016 
Torkel Myklebust 
dagleg leiar. 
  
 


