
RÅDSMEDLEMMENE OG RÅDMANNSFORUM
INNKALLING TIL MØTE I HARDANGERRÅDET

Dato: Fredag 21.10.2022
Klokka 09.00-15.00

Stad: Kommunestyresalen, Ullensvang rådhus, Odda
Møteplan 2022 for Hardangerrådet, godkjent 20.01.2022 gjeld som møteinnkalling.

Agenda:
09.00 - 10.30 Sakshandsaming
10.30 - 12.00 Orientering
12.00 - 12.45 Lunsj
12.45 - 15.00 Orientering/Sakshandsaming

Orienteringar:
Husbanken / Statsforvaltar
Innledning/Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)
Ved statsforvalter - Lars Marius Ulfrstad
Boligfremskaffelse i kommunene, Husbankens virkemidler – nytt fra statsbudsjettet
Ved Husbanken -  Anne Maria Langeland og Bjarte Alræk
Beredskapsavdelingen statsforvalter  - bygging i rasutsatte områder
Ved statsforvalter – Oliva Marie Bakketun

Saker til handsaming:
HR-sak 32/22 Meldingar

HR-sak 33/22 Felles forvaltningsplan for Hardangerfjorden
Innleiing ved Vestland fylkeskommune
Vi set fokus på m.a.
● Plantype
● Omfang
● Geografisk avgrensing
● Juridisk binding

HR-sak 34/22 Helsehjelp til Ukraina
Regional støtte til hjelpeprogram i regi av Haukeland sjukehus

HR-sak 30/22 Orientering om viktige saker i kvar kommune til oppfølgjing i
Hardangerrådet.
Orientering ved kvar ordførar

HR-sak 31/22 Orienterings- og drøftingssaker innmeldte ved starten av møtet

Forfall må meldast Hardangerrådet v/Trude Rinaldo tlf 53 67 14 50
Varamedlemmene møter etter særskild innkalling.

Kinsarvik 17.10.2022

Roald Aga Haug/s Jostein Eitrheim
rådsordførar dagleg leiar



Møtedato 21.10.2022 Saksansvarleg Jostein Eitrheim

HR-sak 33/22 Felles forvaltningsplan for Hardangerfjorden

Saksutgreiing:
Hardangerrådet gjorde 17.12.2021 vedtak om å starta arbeidet med å førebu ein felles plan
for arealforvaltning av Hardangerfjorden, avgrensa til områda innanfor kommunegensene.
Planarbeidet skal inkludera sjøareala for Voss herad.

Av ulike årsaker har avklaringsmøte vedr. føremål med planen og kva plantype kommunane
ønskjer vorte utsett.

I dagens møte vil planavdelinga i Vestland fylkeskommune delta og inneleia med å gjera
greie for kva plantypar som kan vera aktuelle for ein slik felles arealplan.

Framlegg til vedtak:
Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.



Møtedato 21.10.2022 Saksansvarleg Jostein Eitrheim

HR-sak 34/22 Helsehjelp til Ukraina

Saksvedlegg:
Vedlegg: Informasjon om helsehjelp til Ukraina.

Saksutgreiing:
Hardangerrådet drøfta i rådsmøtet 23.06.2022 om kommunane skulle samla seg om eitt
felles hjelpeprosjekt for Ukraina. Rådet gjorde slikt vedtak i saka:

● Hjelp til Ukraina
○ Ordførar i Eidfjord og dagleg leiar utarbeider ei skisse til samarbeidsmodell.

Denne vert lagt fram i neste rådsmøte 8. september.

Saka vart ikkje teken opp i møtet 8.09., men no har ordførar i Eidfjord og dagleg leiar vore i
møte med internasjonal avdeling på Haukeland universitetssjukehus og fått orientering om
deira prosjekt som Hardangerrådet er velkomen til å slutta seg til.

Vedlagt til saka ligg eit orienteringsskriv om Haukeland sitt prosjekt.

Ordførar i Eidfjord og dagleg leiar vil gje ei meir detaljert orientering i rådsmøtet.

Framlegg til vedtak:
Hardangerrådet sluttar seg til Haukeland universitetssjukehus sitt hjelpeprosjekt
HMM Helsehjelp til Ukraina og vel dette som sin kanal for humanitær hjelp til Ukraina.
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Bergen, 26.09.2022 
 
 

HMM Helsehjelp Ukraina 

Kort om Haukeland – Müller – Mowinckel (HMM) Helsehjelp til Ukraina 

Prosjektet ble i mars 2022 initiert av Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel i Bergen som tok 

kontakt med Haukeland universitetssjukehus (HUS) om muligheten for å få medisinsk utstyr til støtte 

for Ukraina. I tillegg til at de markedsfører prosjektet stiller Mowinckel (Univest AS) med gratis 

lagerlokaler sentralt i Bergen og Müller dekker alle transportkostnader fra Bergen til Ukraina.  

Jon Wigum Dahl (avdelingsdirektør) og Camilla Skjelbred (førstekonsulent) fra HUS koordinerer 

innkjøp av utstyr og bidrar med administrativ støtte til prosjektet. Gjennom Avdeling for 

internasjonalt samarbeid (AIS) har HUS lang erfaring med både akutt bistand og langvarige samarbeid 

med helseaktører i utlandet, primært i Afrika og Asia. 

Med på laget fra HUS er Dr Anna Tribis som er ortoped og født og oppvokst i Ukraina. Hun har tett 

kontakt med tidligere studievenner som jobber ved ulike sykehus i Ukraina og med en divisjon i det 

ukrainske forsvaret som er aktiv i striden. Hun formidler behovene fra Ukraina til resten av teamet 

for vurderinger og rapporterer tilbake hva vi kan bidra med.  

Videre har AIS god kontakt med Sjøforsvarets sanitet ved Dr Ivar Austlid etter tidligere 

prosjektsamarbeid. Austlid er sanitetsoffiser og anestesilege på Haakonsvern med erfaring fra 

førstehjelp i kampsituasjoner og bistår gruppen med gode råd og kvalitetssikring av utstyret som 

kjøpes og sendes. 

Administrasjon og finansiering 

I tillegg til gratis lagerlokale og transport av utstyr har det blitt samlet inn i rundt 1,9 mill. NOK fra 

gode støttespillere i næringslivet i Bergen og fra privatpersoner. Flere leverandører bidrar i 

prosjektet i form av svært gode priser for utstyret vi kjøper eller direkte donasjoner av utstyr. 

AIS fører regnskap i prosjektet og holder oversikt på innkjøpt utstyr. Alle partene i prosjektet dekker 

sine egne administrasjonskostnader slik at alle innsamlede midler går uavkortet til innkjøp av viktig 

og livreddende utstyr til ulike sykehus i Ukraina og til saniteten i det ukrainske forsvaret. Siden 

utstyret kjøpes inn via HUS får vi både benyttet oss av de gode innkjøpsprisene der det er mulig og 

prosjektet blir ikke belastet mva. 

Resultater så langt og veien videre 

Så langt har det blitt sendt nedover åtte forsendelser av medisinsk utstyr til Ukraina. Mye av utstyret 

som sendes er donasjoner fra ulike avdelinger på HUS og fra andre helseaktører på Vestlandet, en del 

er fullt brukbare vareprøver etter anbudsprosesser i Sykehusinnkjøp og resten er kjøpt inn i 

prosjektet av innsamlede midler. 

Frem til nå har det blitt kjøpt inn mye førstehjelpsutstyr til soldatene ved frontlinjen som for 

eksempel enkeltmanssatser inkl. turnikeer, men også mye basale helseprodukter som bandasjer, 

kompresser, kanyler og lungeredningspakker. Prosjektet har også bidratt med to kjølebiler som ble 

http://www.helse-bergen.no/internasjonalt-samarbeid
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fylt opp med medisinsk utstyr og levert i Polen av Müller og Mowinckel. Bilene blir brukt til 

hjemtransport av falne ukrainske soldater og transport av medisinsk utstyr til fronten. 

Vi har nylig gått til innkjøp av 2x Toyota Landcruisere som blir fullpakket med medisinsk utstyr samt 

vinterdekk slik at de trygt kan brukes i årstiden vi nå beveger oss mot. Bilene vil bli brukt å til raskt 

frakte skadde soldater til nærmeste sted for helsehjelp.  

For tiden jobber vi med å få tak i utstyr for å starte opp en mobil operasjonsstue. De har allerede 

bilen, men mangler vesentlig utstyr som respirator, defibrillator, avsug og forbruksutstyr. Denne vil 

bli den første av sitt slag i Ukraina. Vi har allerede fått donert en respirator fra Avalon Medical som er 

den samme typen de allerede bruker i Ukraina og den er oppgradert med nyeste software. Det vil 

også bli etablert kontakt med en leverandør i Ukraina for forbruksutstyr.   

Vi fått tildelt kr 300 000 fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde som er øremerket til barn. Her har vi fått 

to forespørsler fra Kharkiv Barneklinikk nr 16 og fra Kharkiv Perinatal Senter som vi venter på å bli 

oversatt til norsk før vi går videre med planleggingen av disse midlene.  

Vi er også i dialog med Forsvaret v/Haakonsvern om donasjoner av overskuddsmateriell og spesielt 

enkeltmannspakker.  

For hver forsendelse mottar HMM både bilder, video og mye takknemlighet fra mottakerne i 

Ukraina! Nyhetsbildet her hjemme er naturligvis mye preget av våre egne utfordringer, men vi håper 

at gode støttespillere finner veien til oss og ser viktigheten av det vi gjør.  

 

Vi er svært takknemlig for alle bidrag i prosjektet og setter stor pris på interessen deres!  

 

På vegne av HMM Helsehjelp Ukraina 

Camilla Skjelbred 

Førstekonsulent 

Avdeling for internasjonalt samarbeid 

Haukeland universitetssjukehus 

Mobil: +47 90971927 

E-post: camilla.skjelbred@helse-bergen.no  

http://www.helse-bergen.no/internasjonalt-samarbeid
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