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Møtereferent: Berit Holmebakken Lima  
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Frode Fjeldsbø, Ap 
Vidar Nedrebø, Sp 
Margun Nedrebø, Sp 
Henry Tendenes, H 
Eva Pettersen, Ap 
Unn Birkeland, Krf 
Kåre Gilje, Krf 
Liv Todnem, H 
Espen A. Karlsen, Frp  
Hayley Anita Henriksen, Frp 
Torbjørn Fjermestad, Sp 
Marit Høie, H 
Glenn B. W. Dirdal, Frp 
Geir Ringås, Ap 
Rådmann Knut Underbakke 
 
Medlemmer i kommunestyret var invitert til orienteringen om politireformen.  
 
Forfall fra (politisk ledergruppe): 
Andreas E. Eidsaa jr., Krf 
Tom Kalsås, Ap 
Frank Oftedal, H 
 
 

 
 

Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe 26.10.16 
Møtet begynte med orientering om politireformen v/politimester Hans Vik.  
 
Politimesteren viste til høringsbrevet, sendt kommunen i okt. Det ble bl. a. informert om 
fremtidens politi, nærpolitiet, rettssikkerheten, ny lokal organisering.  
Se vedlagt presentasjon. 
 
Høringsfrist for kommunene er 1. des. -16. 
 
I tillegg til politimesteren møtte prosjektleder PNP Sør-Vest politi Bernt Vidar Norvalls, 
kommunikasjonsrådgiver Fløysvik og stasjonsmester Sandnes politistasjon Kjetil Andersen. 
 
Kommunestyre var invitert til denne orienteringen.  
 
Vedlagt følger presentasjonen.  
 
Sak 20/16 Informasjon ved rådmann og ordfører 



Espen Aaserud Karlsen, Frp har tatt kontakt med rådmann og ordfører ang. en 
høringsuttalelse som har blitt behandlet i administrasjonen. Saken gjelder IVAR IKS sine 
planer for uttak av vann fra Bjerkreimsvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Han 
stilte spørsmål om denne høringsuttalelsen også burde vært politisk behandlet. 
Etter flere henvendelser fra berørte bønder i Maudal tok Margunn Nedrebø, Sp kontakt med 
fungerende ordfører i sommer og ba kommunen vurdere om saken burde vært politisk 
behandlet. Bondelaget i Gjesdal har sendt uttalelse på eget initiativ.  
 
Rådmann og ordfører redegjorde for saksbehandlingen. NVE har sendt ut invitasjon til 
befaring den 27. okt. sammen med grunneiere, Bjerkreim kommune og IVAR IKS. Gjesdal 
kommune vil være representert på denne befaringen. 
 
I tillegg vil NVE holde et møte på et senere tidspunkt. Det er gitt åpning for å kunne gi 
uttalelse mulighet. Politisk ledergruppe vil bli informert om den videre saksbehandlingen i 
etterkant av befaringen.  
 
Politisk ledergruppe ga uttrykk for at de ønsker at denne saken skal politisk behandles.      
 
Høringer – til behandling politisk eller administrativt 
I forlengelsen av diskusjonen om denne aktuelle høringssaken, ble det diskutert hvilke 
høringssaker som skal behandles administrativt eller ved politisk behandling.  
 
Rådmannen får inn store mengder høringer som blir vurdert i samråd med ordfører.  
 
Konklusjon: 
Rådmann og ordfører vurderer innkomne høringer. Høringer som gjelder f. eks næring, 
natur, innbyggere i Gjesdal kommune er ønskelig å få til politisk behandling.  
 
 
Regionreformen på Vestlandet 
Høringsdokument er utsendt.  
Sak til politisk behandling i formannskapet den 24. nov.  
 
Rådmannen fremmer sak på bakgrunn av uttalelsene fra arbeidsgruppen.  
 
Politisk ledergruppe oppnevner arbeidsgruppe med en person fra hvert parti:  
Torbjørn Fjermestad, Sp 
Henry Tendenes, H 
Espen Å. Karlsen, Frp.  
 
Medlemmer fra Krf og Ap meldes inn til politisk sekretær i løpet av torsdag 27. okt.  
 
 
Nordic Egde 
Gjesdal kommune har stilt med stand og har deltatt med flere representanter fra 
administrasjonen, samt varaordfører.  
 
Konklusjon – viktig å delta, være synlig, i ettertid henvendelser fra kommuner som ønsker 
info om prosjektet.  
 
Informasjon om arrangement 
Ordfører viste til diskusjon i møte politisk ledergruppe 29.09.16. 
 
Både ordfører og rådmann klargjorde for at dette «oppdraget» har politisk ledergruppe 
utfordret oss på tidligere og saken følges opp.  
 
Rådmann: 
Det jobbes for fullt med budsjett 2017 og økonomiplan  
 
Sak 21/16 Møteplan våren 2017 
Møteplanen for våren ble vedtatt: 
 



9. februar 
6. april 
11. mai   
 
Sak 22/16 Eventuelt 
Eva Pettersen, Ap: 
Gang og sykkelstien – Sandvikveien/Bærlandsnuten – farlig kryss.  
Saken bes meldt skriftlig til rådmann/ordfører.  
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