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Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe 09.02.17 
 
Sak 01/17 Interkommunalt samarbeid 
Gjesdal kommune vedtok i forbindelse med saken om kommunereform at Gjesdal kommune 
skal være aktiv pådriver for interkommunalt samarbeid.  
 
Interkommunalt samarbeid har også vært diskutert i Jærrådet, og rådmennene har fått 
fullmakt til å se på saken. Kommunene skal stå for seg selv, men Jærrådet er et nyttig fora 
for å diskutere aktuelle saker. 
 
Angående Smart City; Gjesdal har tatt intitiativ sammen med ordføreren i Stavanger – hva 
kan vi jobbe med på tvers og regionalt?  
 
Øyeblikkelig hjelp og barnevern er eksempler på to områder hvor interkommunalt samarbeid 
har fungert bra.  
 
Det arbeides blant annet med å se på samarbeid både innen IKT, innkjøp, psykososialt 
kriseteam og landbruk. 
 
 
 



 
 
 
Sak 02/17  Skurve næringspark – salg av tomter, planarbeid og samarbeid mellom 
grunneierne 
 
Ordfører og rådmann informerte om siste status om Skurve. Det skal avholdes et møte med 
NVE 16.2.17, hvor en del av problemstillingene på Skurve vil bli diskutert.  
Det er leid ut en tomt med salgsopsjon til Kruse Smith om masseuttak på Skurve, noe som er 
veldig positivt.  
 
Det har vært behandlet en dispensasjonssøknad for området, avgitt høringsuttalelse til 
Direktoratet for mineralforvaltning. NVE – dispensasjonssøknader i forhold til vindmøller. 
Det er ingen ønskesituasjon på Skurve, men alle er samlet om et ønske om at situasjonen 
skal løses på best mulig måte.  
 
 
 
Sak 03/17  Boligkontor og boligpolitikk 
 
Rådmannen informerte om at det skal opprettes et boligkontor som skal arbeide med 
boligpolitikken i Gjesdal kommune, ref. vedtak i budsjettet for 2017.  
Kontoret skal også jobbe med å skaffe tomter til bygging av boliger. Det kommer en sak til 
politisk behandling angående arbeidet med en boligpolitisk handlingsplan og hvordan 
rådmannen ser for seg denne prosessen.  
 
 
Sak 04/17 Diverse orienteringer ved ordfører og rådmann 
 
E39: 
Intet nytt.  
 
Planarbeid for Ålgård  - Hove: 
Statens Vegvesen skal utarbeide planprogrammet. Planarbeidet for 4-felt til Ålgård-Skurve 
pågår. Arbeidet med dette ventes å være snart ferdig.  
I Nasjonal Transportplan ligger dette inne i perioden etter 2023. Ordfører oppfordrer til felles 
arbeid for å få dette på plass før.  
 
Fylkesvei 45: 
Veistenging fra 22. mai. Det kommer snart en reguleringsplan for et av de siste prosjektene i 
bompakkens fase 3. Etter enighet mellom Vest-agder og Rogaland fylkeskommune om at det 
først prioriterte arbeidet i fase to er rundkjøringen i GP-krysset. Dette arbeidet er mulig at blir 
påstartet i år. 
 
Ang. veistengingen i Dirdal:  
Det er en god dialog mellom Gjesdal kommune og vegvesenet. De er på tilbudssiden for å 
finne gode løsninger. Alt arbeidet skal være i rute.  
 
 
Statusmøte med Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune:  
Det er berammet et møte med vegvesenet og Rogaland fylkeskommune. Hvor en tar opp 
ulike spørsmål, f.eks E39, og utbedring av ulike veier. Et helt konkret forslag fra forrige møte 
er arbeidet med kanal og nytt fortau i Rettedalen/Krambugata. Gjesdal kommune tar 
kostnaden for ny mur i kanalen og vegvesenet tar kostnaden for nytt fortau.  
 
Veistrekningen inn mot Sikvaland – her bør en få på plass gang- eller sykkelvei.  
 
 
Eiermøte med Lyse: 
Ble presentert for hva Lyse jobber med for tiden, spesielt med framtidsrettede saker. 
Selskapet har levert stigende utbytte selv om strømprisen har vært lav. Dette skyldes 
satsingen på fiber og Altibox.  



Ordføreren informerte om arbeidet med å se på ny sammensetning av styret. Dette blir en 
orienteringssak til neste møte i formannskapet. 
 
   
Klart Språk: 
Viktig å ha en strategi for å formulere seg klart og enkelt. Det jobbes med dette internt, Klart 
Språk. Agnar Kaarbø, rådgiver innen språk, tekst og kommunikasjon, skal ha et kurs for 
ansatte i slutten av mars. Det jobbes også med dette i forbindelse med kommuneplanen og 
kommunikasjon og informasjon.  
 
Møte ang. Gjesdal bompengeselskap framtid ordfører i Forsand og fylkesordføreren: 
Regjeringen har tatt initiativ til å få ned antall bompengestasjoner.  
Det har vært vurdert å legge ned bompengeselskapet. Ordfører inviterte til møte med 
Rogaland fylkeskommune og Forsand kommune for å avklare hvor de står. Rogaland 
fylkeskommune har tatt ansvaret for å avklare når det regionale bompengelskapet eventuelt 
kan oppta Gjesdal bompengeselskap.  
 
Tunell Frafjord – Espedal: 
Strand er positive, Forsand og Gjesdal kan bidra med midler. I Rogaland Fylkeskommune er 
en positive og arbeider videre med dette.  
Forsand kommune har tatt initiativet. Innbyggere i Frafjord er ivrige og utålmodige. Forsand 
har skrevet et brev til fylkeskommunen med info om at arbeidet starter med å se på denne 
planen.  
 
Næringstreff: 
Fredag 17.2. Kjekt og nyttig og treffe næringslivet.  
 
Konferanser:  
Vi bør flinkere til å dele kunnskapen fra konferanser som vi er med på. De som er tilstede på 
konferanser bør skrive et lite referat som sendes ut til de andre politikerne for å dele 
interessante punkter.  
 
Hjemmeside, Facebook: 
Alle oppfordres til å sjekke hjemmeside og Facebook og gi tilbakemeldinger dersom noe 
mangler. 
 
 
Sak 05/17  Eventuelt 
 
Lokstallen: Unn Birkeland stilte spørsmål til hva som skjer med steinen til Lokstallen.Steinen 
er transportert til Skurve og skal gjøres i stand og brukes på ny i det nye bygget til Lura 
Turistheim.  
 
 
 


