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Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe 29.09.16 
Greater Stavanger v/Kristin Reitan Husebø og Felix Laate var invitert til møte for 
dialog og informasjon om Greater Stavanger. Gjesdal kommune ønsket dialog over 
følgende tema:  
 
- Næringsarealstrategi – Skurve 
- Sentrumsutvikling 
- Smart City 
- Strategi for boligutvikling 
 
Kristin Reitan Husebø informerte om prosessen rundt strategisk næringsplan. 
Strategisk næringsplan er langsiktig perspektiv for næringsutvikling og skal være et 
regionalt «felleseie». 
Målsetting: tydeliggjøre regionens samlede strategi når det gjelder næringsutvikling – 
gitt dagens situasjon og fremtidens muligheter. 
 
Ordfører informerte om sentrums- og næringsutvikling. Rådmannen informerte om 
boligstrategi og viste til at Gjesdal kommune tar samfunnsansvar regionalt/lokalt. 
Gjesdal kommune ønsker at Greater Stavanger kan bidra til å være initiativtaker, se 
muligheter og å få jobbet frem konkrete resultater.  
 



Sak 16/16 Informasjon om kommunereformen 
Ordfører informerte og viste til Fylkesmannen sin tilråding som ble presentert den 27. 
september.  
Tilrådingen viste ingen endringer for Gjesdal kommune. 
 
Sak 17/16 Oppfølging av budsjettseminaret  
Innledning ved ordfører. Det var en nyttig og interessant budsjettsamling som ga 
deltakerene et godt innblikk i budsjettarbeidet. Videre gir samlingen et godt grunnlag 
for de budsjettdiskusjonene og prioriterninger vi skal arbeide med etter at rådmannen 
har lagt frem sitt budsjettforslag. 
 
Fleire politikere som ikke deltok, har utfordret ordfører på om en bør utvide 
målgruppen for budsjettsamligen. Det var en kort diskusjon på dette som vi følger 
opp senere. Flere ga uttrykk for at vi i en så krevende budsjettsituasjon som nå burde 
invitert bredere og at en kanskje burde ha en slik utvidet samling i hver valgperiode.   
 
 
Sak 18/16 Informasjon ved rådmann og ordfører 
 Lokstallen v/ konst. kommunalsjef kultur og samfunn Erling Gundersen. 

Lura Turistheim har sendt inn søknad, mottatt  21.09.16. 
Gjesdal kommune har sendt søknaden til høring til Rogaland Fylkeskommune og Statens 
Vegvesen med anmodning om uttalelse med 2 ukers frist.  
Iflg delegeringsreglementet kan søknaden behandles administrativt. 
Konklusjon: 
Politisk ledergruppe er godt orientert i saken og gir administrasjonen fullmakt til å 
behandle saken administrativt. Dersom det er behov, kan det også informeres muntlig i 
førstkommenede møte i Formannskapet 6. okt.  
 

Ordfører: 

 Nordic Egde – 6 og 7 okt.  
Delegasjon fra GK er representert. 
Varaordfører ønsker at også flere politikere kan møte. Program sendes videre.  

 

 Ordfører, varaordfører og Arne Øvstebø hadde et positivt møte den 28. sept med 
Fylkeskommunen ang innspill i forhold til FV 45. Det har kommet initiativ om det er 
mulighet for å finne måter å komme i gang en måned før planlagt. I tillegg oppfordres det 
til kreativitet for å korte ned stengetiden. Svar er lovet innen 20. okt.  
Det ble informert kort om status for prosjektet. 
 

 E39 – venter på at planprogrammet skal legges fram. Når det er framlagt, planlegger 
Statens Vegvesen folkemøter.  

 

 Søknad fra Asko Fornybar AS om dispensasjon – Skurvenuten vindpark - anmodning om 
omgjøring av ugyldig vedtak Skurve blir behandlet i Formannskapsmøte den 6. okt.  
Vedtaket i sak 45/16 anses ikke som ugyldig.  
  

 Jærrådet har møte 30. sept. med bl a følgende saker: Omklassifisering av  fylkesveier, 
interkommunalt samarbeid, politireformen, Jærskole.  

 

 Torggata – nærmer seg ferdig – offisiell åpning okt /nov. 
 

 Bompakker – Gjesdal bompengeselskap – det vil bli tatt inititativ til møte ang regionale 
bompengeselskap.  Sak kommer til politisk behandling.  

 
Rådmann: 

 Starter arbeidet med status for den gamle kirken. Rådmannen ønsker en bred og god 
prosess. 

  

 Workshop om ROS analyse - beredskap ble holdt den 28. sept.  



 

 Budsjettarbeidet er godt i gang. 
 

 

 Rådmann og ordfører var på studietur til Stockholm sammen med rådmenn og ordførere i 
Rogaland. Tema: integrering flyktninger  

 

 Politireformen  
Politmesteren fremmer forslag til politidirektøren innen 15.12.16 15 
Politimesteren vil involvere kommunene i arbeidet med endringene og i den forbindelse 
kommer en delegasjon til møte i politisk ledergruppe 26.10.16. Kommunestyret vil også 
bli invitert til møtet. 

 
 
Sak 19/16 Eventuelt 
 
Informasjon og deltakelse 
Varaordfører Henry Tendenes ønsker mer informasjon om arrangement  
som kan være av interesse for politikerne å delta på.  
 
Dette utløste en større diskusjon om hvordan rådmann/ordfører bør informere og invitere 
politikerne til ulike arrangement. 
 
Både ordfører og rådmann klargjorde for at dette «oppdraget» har politisk ledergruppe 
utfordret oss på tidligere.  
 
Rådmannen var tydelig på at vi satse aktivt på informasjon/kommunikasjon på sosiale 
medier. Når det er sagt, skal vi følge opp dette og kommer tilbake til dette på neste politisk 
ledergruppe-møte.  
 

 
   
 
 
 


