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Frank Oftedal, H 
Eva E. Pettersen, Ap 
Margunn Nedrebø, Sp 
Torbjørn Fjermestad, Sp 
Frode Fjeldsbø, Ap 
Henry Tendenes, H 
Kåre Gilje, Krf 
Tom Kalsås, Ap 
Espen Aaserud Karlsen, Frp – fra kl 1800 
Glenn B.W. Dirdal, Frp 
Bjørn R.K. Schaal, H 
 
Forfall fra: 
Liv Todnem, H 
Hayley Anita Henriksen, Frp 
Unn Birkeland, Krf 
Andreas E. Eidsaa jr., Krf 
 
 
 

 

Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe 21.04.16 
 
Sak 05/16  Etablering i Lokomotivstallen 

 
Tre aktører presenterte sine konsepter: 

 Lura Turistheim 

 Gjesdal bryggeri AS 

 Sabi Sushi 
 
Se vedlagte presentasjoner. 
 
 
 
 
 
 
Sak 06/16 Arbeidet med kommunereform  
 
Ordfører informerte og viste til vedtak i kommunestyret den 8. febr ang kommunestrukturen:  
 



Kommunestrukturen rundt oss, det nasjonale inntektssystemet for kommunene og andre ytre 
forhold kan endre situasjonen også for Gjesdal kommune. Det vil derfor være naturlig å følge 
utviklingen tett, og eventuelt ta saken opp igjen til ny vurdering. 
 
Partigruppene er kjent med intiativet for naboprat med Sandnes, Forsand og Bjerkreim 
kommuner. Bjerkreim kommune ønsket ikke å ha med flere kommuner enn Gjesdal 
kommune. Gjesdal kommune har ikke tatt kontakt med Bjerkreim kommune for videre 
samtaler. Møter er avholdt med Sandnes og Forsand og nytt møte er avtalt 25. april. Tema 
for møtet er lokaldemokrati og samfunnsutvikling.  
 
Ordfører tar initiativ overfor Fylkesmannen ang frist for folkeavstemming. Fylkesmannen må 
være klar med sin innstilling 1. okt.  
 
Rådmannen fremmer sak til kommunestyre om å gi fullmakt til videre forhandlinger og 
informerer om prosessen videre.  
Det er et mål å få forhandlet frem en best mulig avtale før ferien, som innbyggerne kan finne 
grunnlag for å stemme på ved folkeavstemmingen. 
 
25. mai samles formannskapene i Sandnes, Forsand og Gjesdal.  
 
Sak 07/16 Diverse info ved ordfører og rådmann 
Ordfører: 
E39  
Statens vegvesen publiserte denne uken en skisse over mulige traseer for en ny E39. Den 
ene traseen går gjennom Gjesdal og den ytre traseen over Jæren.  
 
Politikerne oppfordres til å følge saken tett og jobbe for en 4 felts vei til Ålgård.  
 
Åpning av Frafjord kai 22. april kl 1430.  
 
28 april – Stafett kl 1800.  
Politikerlag – Frode og Henry stiller, men det mangler fortsatt deltakere. Sandnes stiller også 
til start. 
 
Rådmann: 
Det arbeides med å etablere et eget energiselskap som skal arbeide videre med en 
fremtidsrettet energiløsning for Ålgård sentrum, Smart City tankegangen. Flere aktører viser 
interesse for prosjektet.  
 
Sak til formannskapet 28.04.16 
Kvernhusbakken – befaring 25 april 16 kl 1800. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
278617 Gjesdal Bryggeri -pres  
278620 Lura Turistheim -pres  
278621 Sabi Ålgård - pres  
 
 
 


