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Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe 25.08.16 
 
Sak 12/16 Informasjon om kommunereform  
Ordfører viste til vedtak i kommunestyret 13. juni ang kommunereformen. Brev er sendt til 
Fylkesmannen der vi har redegjort for utredningsoppdraget som er fullført og at det er et klart 
politisk flertall som ønsker at Gjesdal skal bestå som egen kommune. Fylkesmannen har tatt 
kontakt med flere kommuner i regionen for å invitere til nye møter. Gjesdal kommune har 
ikke fått noen henvendelse.  
 
Ordføreren viste til innbyggerundersøkelsen i Forsand, hvor Sandnes fikk 50% oppslutning, 
Strand 42% og Gjesdal kommune 3% oppslutning. Fylkesmannen vil gjøre kjent sin 
innstilling 1. okt. Rådmann og ordfører er invitert til møte om saken 27 sept.  
 
 
Sak 13/16 Politikeropplæring – ordfører legger opp til diskusjon om videre 

opplæring for politikerne. 
 
Forrige valgperiode var det lagt opp til ganske mange opplæringsdager, men vi måtte avlyse 
noen pga. manglende oppslutning.  



Denne perioden har vi hatt 4 opplæringer. I tillegg planlegges det et kursopplegg for de 
politiske representantene som er valgt inn i styrer og råd. Hvilke rolle og ansvar for de valgte 
vil bl. a. bli tema for samlingen. 
 
Hva er behovet for fremover? 
Politisk ledergr konkluderte med at partiene tar en diskusjon i sine grupper og melder behov 
inn til administrasjonen.  
 
I tillegg er det ønske om ny busstur – kultur/næringsliv.  
Det ble også vist til boken «Tillit» hvor en kan få tips om tema. 
Tid for opplæringen kan f eks. være å kombinere politisk møte og opplæring – f. eks en time 
før et kommunestyremøte.  
Tips: kan også hente informasjon på andre kommuners nettside – folkevalgtprogram.  
    
 
Sak 14/16 Informasjon ved rådmann og ordfører 
Ordfører: 

 Tunnel: Frafjord – Espedal – Gjesdal kommune har vedtatt å dekke inntil kr 5 mill for 
en 10 års periode. Samferdselsutvalget i Fylket behandler saken i møte 7. sept.  

 Samferdsel – ny E39 Sandnes/Lyngdal – møte/workshop 6 sept. næringslivet og 
gruppelederne er invitert.  

 Det planlegges et høringsmøte for planprogrammet for E39 i Gjesdal i løpet av 
september. Informasjon kommer når datoen er satt.  

 Regionreformen – Rogaland fylkeskommune skal diskutere regionreformen med 
Hordaland og Sogn og fjordane. Ordfører møtte på møte i Bergen.  

 Rogaland kranskole – Nedgang i oljebransjen har gjort at færre bedrifter etterspør 
kurs. Det er varslet permitteringer for de ansatte. På lang sikt ser de ut til å få til 
samarbeid med Fylket. Ordfører er informert av styreleder og daglig leder.  

 Kommunal- og moderniseringsdep. har sendt ut høringsnotat om overføring av nye 
oppgaver til kommunene. Sak til formannskapet.  

 Ny kommunelov er under arbeid.  

 Connect Nations – møte i morgen 26. aug. kl 1700 med foredrag/kulturinnslag. 
Connect Nations er en organisasjon som lager møteplass for innvandrere.  

 Medvirkningsverksted 30 aug. – kl 1030 – Utvalg for levekår og Senior- og brukerråd 
er invitert.  

 Delegasjon fra Gjesdal kommune deltar på ONS mandag 29. aug. 
 
Rådmann: 

 Gjesdaltråden – planstrategi – befolkningsvekst – barnehage- og skolebruksplan, 
boligpolitiske målsettinger, budsjett og økonomiplan – det jobbes godt på alle disse 
områdene 

 Budsjettseminar – 19. og 20. sept. Program er under utarbeidelse – rådmannen ønsker 
stor medvirkning i budsjettprosessen. Ønsker innspill fra politikerne. 

 Flomsikring  
Under flommen Synne raste deler av kommunal vei på Kvidaland, Gilja ut. 
 
Siden dette er skade på offentlig grunn/ eiendom/vei dekkes dette ikke av naturskadeloven, 
derfor må kommunen dekke dette selv. 
 
Etter flommen var vi på befaring med NVE og avklarte hvordan vi skulle få etablert en ny 
erosjon sikring. 
 
De anbefalte oss å bygge en skråning, siden dette er mindre kostnadskrevende enn å lø en 
mur. Det ble anbefalt å bygge den til et nivå som lå godt over den flomhøyden som der er 
dimensjonert for og at vi også la inn margin for forverra klimaendring. Prinsippskissene ble 
sendt til Fylkesmannen for godkjenning, de delte NVE sitt syn med å legge slake skråninger 
og ikke lø mur. De poengterte også at det var viktig å legge anleggsarbeidet til en periode 
der det var lav aktivitet i elva. 
Siden GK har rammeavtale med Bjelland ga vi de oppdraget å bygge etter disse 
prinsippskissene, dette også for å få arbeidet hurtig i gang mens der ennå var lite vann i elva, 
og at det måtte tas hensyn til fisken. 



Administrasjonen var på befaring med Bjelland og avklarte grensene mellom 
ansvarsområder og grenser i elva før arbeidet ble satt i gang. 
 
Konkret pris har vi ikke, estimert til ca 1 mill. Det komme ren politisk sak om dette om kort tid.  
. 
 

 Mulighetsstudium for sentrumsnære bygg og intensjonsavtale for leie i Veveriet. Sak til 
politisk behandling. 

 

 Solås skole – utvidelse - viste til budsjettvedtak – sak til politisk behandling.  
 

 Rus og psyk. boliger ved ÅBOAS kvartalet – prosess pågår.  
 

 Stasjonsbygningen – henvendelse fra Sabi sushi om etablering – sak til politisk 
behandling.  

 

 Det vil bli fremmet sak om drift i Stasjonsbygningen – sak til politisk behandling. 
 

 Åpning av grûnderarena på Bryne.  
 

 Gilja bo- og aktivitetssenter – etter en samlet vurdering settes lokalene i stand. 2 
leiligheter tas i bruk.  

 
 
Sak 15/16 Eventuelt 
 
Frank Oftedal, H: Pasienter fra Sandnes flytter 1. jan -17, noe som gi utfordringer for  
ansatte på Solås bo- og rehabiliteringssenter.  
 
Svar fra rådmann: Det svinger med press på tjenester– ansatte ved Solås bo- og 
rehabiliteringssenter berømmes for omstillinger ved bl. a at ansatte gjør tjenester i 
hjemmetjenesten.   

 
Unn Birkeland, Krf – Hun viste til stor suksess med BLINK, men uttrykte at det var 
synd at lokale krefter ikke har klart å skape rammevilkår for arrangementet 
Vannfestivalen.   
 
Saken ble diskutert med følgende konklusjon:  
Ordføreren kaller inn til møte med aktuelle deltakere.  
 
Henry Tendenes, H: Gjesdal kommune får besøk av en Latvisk delegasjon den 22 og 
23 sept. Samarbeid med Time kommune.  
   
   

 
 
 


