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Møtereferat fra møte i politisk ledergruppe 25.02.16 
Konstituert kommunalsjef Samfunnsutvikling Erling Gundersen og kulturleder Jane 
Merete Jonasen informerte om strategi for sentrumsnære bygg på Ålgård. 
Administrasjonen forbereder sak til politisk behandling våren 2016.  
Se vedlagt presentasjon. 
 
Sak 01/16  Arbeidet med kommunereform 
Ordfører informerte om innbyggerundersøkingen som pågår. I løpet av uke 8 og 9 vil 
Opinion AS ta kontakt med 700 innbyggere over 18 år. Presentasjon av 
undersøkelsen i kommunestyremøte 14. mars.   
Kommunen er avhengdig av utfallet av resultatene om hva som gjøres videre med 
arbeidet. 
Naboprat med Bjerkreim – møte den 29. febr.  
 
 
Sak 02/16 Hvordan løfte saker inn for politisk diskusjon i kommunestyret, 
hovedutvalg og/eller --politisk ledergruppe? (En felles refleksjon rundt ny politisk 
organisering)  
 
Spørsmål til ordfører – i perioder kommer det inn mange spørsmål og ordføreren 
ønsker å få en dialog med politisk ledergruppe om noen av disse spørsmålene er 
naturlig å svare på i utvalgene.  



   
Konklusjon: 

 En god del av spørsmålene kan bli kanalisert inn i utvalgene og med dette få 
større engasjement/diskusjoner inn i utvalgene. 

 Noen av spørsmålene er naturlig å besvare i kommunestyret, men en kan se på 
om noen kan besvares i utvalgene etter faglig innhold.   

 Partigruppene oppfordres til å ha en gjennomgang i partiene for å finne en 
balanse i spørsmålene.  

 
 
Sak 03/16 Diverse info ved ordfører og rådmann 

 Landskamper på Ålgård for jenter 17. Ordfører, varaordfører og rådmann stiller 
som tilskuere og oppfordrer politisk ledergruppe til å komme på kampene.  

 Medvirkningsmøte i Dirdal den 2. mars ang spørsmål om tunnel i Frafjord –
Espedal. Gjesdal kommune skal behandle saken politisk etter dette møtet og skal 
ta stilling til både verbal og økonomisk støtte til tunnellen.   

 Kongsgård Kristne skole har søkt om å etablere friskole i Gjesdal. Det er holdt 
møte med kommunen. Saken vil bli fremmet til politisk behandling som en 
høringssak  

 Det har kommet invitasjon til en rundtur med Gjesdal Bondelag. I forbindelse med 
denne turen kan vi kombinere med en dagstur rundt i Gjesdal for å se på 
næringsliv, landbruk, kulturbygg m.m. Kommunestyret inviteres.   

 Lokstallen 
3 seriøse aktører har meldt sin interesse.  
2 er offentlige: Lura Turistheim og Gjesdal bryggeri. 
Rådmannen fremmer sak til politisk behandling.  

 

 Fv 45 – Utbedring ved Dirdal  
Konst. Kommunalsjef Erling Gundersen informerte om status og videre prosess.  
Se vedlegg  - 2 siste ark i presentasjonen.  
Utbedringen er utsatt med ett år. Det må foretas en mindre reguleringsendring 
som kommer opp til politisk behandling.  
 
Ordføreren tar initiativ for å finne ut om det er mulighet til å få til en løsning uten 
veistengning. Han vil undersøke om det finnes andre finansieringskilder, ev kort 
tunnel, utfylling i sjøen, om det er midler i bompengepakken «Gjesdal 1». I tillegg 
vil han ta kontakt med fylkeskommunen for å drøfte saken videre.  
 

Sak 04/16 Eventuelt 
Ordføreren stilte spørsmål om hva kommunen gjør med Ålgård gamle kirke. 
 
Rådmann informerte om at det har vært møte med kirkevergen. Det fremmes sak til 
politisk behandling. 
 
Kåre Gilje jr. stilte spørsmål når rassikringsarbeidet langs FV 45 ved Ragsvatnet kan 
komme i gang igjen.  
Det har kommet informasjon om at arbeidet gjenopptas mandag 29. febr.  
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