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Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe - 06.04.17 
 
Sak 06/17 Mulighetsstudie for kommunalbygg – status og veien videre 
Muntlig informasjon ved kommunalsjef Årstein Skjæveland. 
 
Det er dannet en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene i Veveriet. Det arbeides med å 
avdekke behov og funksjoner som er nødvendig i Veveriet. Viktig med samlokalisering og 
synergieffekt med at flere avdelinger er samlet på en plass.  
I utgangspunktet var det tenkt at halve 1. etasje og 2. etasje skal benyttes. I tillegg har også 
bruk av 3. etasje blitt vurdert. Viktig at arbeidet holdes innenfor de rammer som er satt i 
budsjettet. Bruk av 3. etasje medfører 800 000 kr ekstra i leieutgifter.  
 
Det tenkes nå i retning Gjesdal kulturhus. Det er tenkt at dette skal inneholde bl.a 
kulturskole, flyktningetjeneste, samt ungdomstilbudet, deriblant ungdomshuset Stasjonen. 
Prosjektering er i gangsatt, men det vil bli en økt kostnad hvis også 3. etasje skal inn i 
beregningene. Minimum leieperiode er 15 år.  
Lag og foreninger er også tenkt som en aktør i det nye bygget.  
 
Intensjonen er at Veveriet AS begynner bygging i løpet av 2017 dersom alt det formelle blir i 
orden. Bygging vil i så tilfelle starte innenfor de rammene som allerede er lagt.  
Prosjekt Framtidsretta Integrering har fått en del prosjektmidler hvor en del av dette kan 
legges inn i arbeidet. 



 
Det vil være Veveriet AS som står for investeringen.   
 
Stemningen i politisk ledergruppe var positiv til det videre arbeidet med Veveriet.  
 
 
Sak 07/17 Gjesdal kommune som boligutvikler – orientering og drøfting 
Status og viktige veivalg. Bjarte Madland presenterte status i dette prosjektet. Se vedlagte 
presentasjon. 
 
Situasjonen vurderes i forhold til vår grunneierrolle. 
 
 
Sak 08/17 Informasjon fra ordfører og rådmann 
 
Smart City – portal: 
Portalen ble lansert mandag 3.4.17. F5IT har utviklet portalen med støtte fra Innovasjon 
Norge. Portalen skal bli en app etter hvert. Portalen viser blant annet sanntidsdata fra 
Kolumbus, skolerute, oversikt over arrangementer og mye mer. Portalen blir utviklet 
kontinuerlig.  
 
Borgerbuss: 
Det blir satt i gang et forsøk, hvor Kolumbus sammen med kommunen, håndballklubben og 
fotballklubben organiserer kjøring til og fra treninger. 
 
E39: 
Nasjonal Transportplan: Ålgård – Hove ligger inne i andre del (2024) av NTP.  
 
FV45:  
Alvorlig hendelse  med en stein som raste ut. Gjesdal kommune v/ beredskapsansvarlig kalte 
inn partene og nabokommunene til et ekstraordinært beredskapsmøte vedrørende 
situasjonen med arbeidet. Uhellet var vanskelig å forutse. Kommunen ble lovet bedring 
vedrørende informasjon, det er ikke fulgt tilfredstillende.  
Før påske skal det deles ut en brosjyre til berørte parter i regi av vegvesenet. 
 
Midtfjell Utviklingsselskap: 
Midtfjell Utviklingsselskap er nå avviklet. Det har vært avholdt et siste styremøte og 
generalforsamling.  
 
Helsestasjon i Dirdal – stenging i perioden mai - august: 
Dette har vært diskutert internt. Helsestasjonen er stort sett i aktivitet når skolen er åpen. 
Med bakgrunn i dette ble det besluttet å stenge helsestasjonen i stengeperioden for veien.  
 
Stenging ble vurdert etter tre grunner: 

 Ferieavvikling – skolen er stengt 

 Mange ber om å få utsatt helsekontroller 

 Helsestasjonen strekker seg langt for å ta kontroller før veien stenger og etter. 
 
Hjemmebesøk etter fødsel vil bli prioritert, og vil tas så fort som mulig etter fødsel. 
Rådmannen har vurdert det som ikke hensiktsmessig å bruke mye ressurser på å holde 
helsestasjonen åpen i denne perioden. Det vil bli orientert i Utvalg for levekår om dette.  
 
Politisk ledergruppe ber rådmannen se på om det er mulig å se på muligheten for å holde 
helsestasjonen åpen i stengeperioden.  
 
Sak 09/17 Eventuelt 
 

 Det ble stilt spørsmål ang. stillingen som er utlyst om assisterende rektor til Ålgård 
skole. 
Dette er en ny funksjon som er lik i Jærskolene. Stillingen kalles assisterende rektor i 
stedet for inspektør. Dette er felles for hele Jærskolen. På Ålgård skole styrkes 



ledelsen etter påtrykk fra rådmannen. Funksjonen er lik for alle skolene, men det er 
kun Ålgård skole som skal styrkes på nåværende tidspunkt.  

 

 Andreas Eidsaa, Krf, fremmet et ønske om at kommunestyret ikke bør avlyses flere 
ganger på grunn av få saker. En bør heller prioritere å ha informasjon på møter med 
få saker.  
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