
   

 
Arkivsak: 18/00035  

Jærrådet  

innkalles til møte 10.12.2019 kl. 09.00 

i formannskapssalen i Sandnes rådhus, 

Rådhusgata 1 
 

 

 Side 

Godkjenning av protokoll 

2/19 18/00035-16 Protokoll fra møte i Jærrådet 21.05.2019 3 

Utvalgssaker 

2/19 18/00044-61 Kommunen som eier – opplæringsplan 

 
Orientering av seniorrådgiver Sidsel Haugen, 
Sandnes kommune og økonomisjef Bente C. 

Iversen, Hå kommune 

7 

3/19 18/00044-56 Stiftelsen Huset/Funkishuset 

 
Rådmann Torild Lende Fjermestad, Klepp 
kommune, gir informasjon om krav og følger 

av vedtaket. 

10 

4/19 18/00044-57 Den nye tittelen kommunedirektør 

 
Innledning av rådmann Torild Lende 

Fjermestad, Klepp kommune 

11 

5/19 18/00044-59 Jærrådet omdanning til interkommunalt 
politisk råd 

12 

6/19 18/00044-60 SKAPE - ny partnerskapsperiode 2020-2023 
– nye styringsgrupperepresentanter 

13 

7/19 18/00044-55 Forslag til møteplan 2020 15 

Orienteringssaker 

4/19 18/00044-58 Mandat for Jærrådet 16 

Eventuelt 

 
 



Møteinnkalling til møte i Jærrådet 10.12.2019 

 

Side 2 av 16 

 
 

 
Saksdokumentene er tilgjengelige på www.sandnes.kommune.no/saksdokumenter  

 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på tlf. 51 33 55 93/993 24 801 eller på 
e-post sissel.hauge-vikane@sandnes.kommune.no  

 
Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. 

 
Møtet er åpent for publikum. 

____________ 

 
 

 
Sandnes, 03.12.2019 

 
 
 

Stanley Wirak 
leder 

Bodil Sivertsen 
  

http://www.sandnes.kommune.no/saksdokumenter
mailto:sissel.hauge-vikane@sandnes.kommune.no
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Godkjenning av protokoll 

2/19 Protokoll fra møte i Jærrådet 21.05.2019 
 

Arkivsak-dok. 18/00035-16 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 

 
 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Godkjenning av protokoll 10.12.2019 2/19 

 
 

Protokoll fra møte i Jærrådet  
 

 
Dato: 21.05.2019 kl. 09.00 

Sted: Hå kommune, Rådhusgata 8, Varhaug  
Arkivsak: 18/00035 

  
Til stede:  Sandnes kommune: 

Stanley Wirak (ordfører), Pål Morten Borgli (varaordfører), 

Bodil Sivertsen (rådmann) 
Klepp kommune: 

Ane Mari Braut Nese (ordfører),  
Hå kommune: 
Jonas Skrettingland (ordfører), Mons Skrettingland (Hå), Anne 

Berit Berge Ims (rådmann) 
Gjesdal kommune: 

Frode Fjeldsbø (ordfører), Henry A. Tendenes (varaordfører), 
Knut Underbakke (rådmann) 

Time kommune: 
Reinert Kverneland (ordfører), Sverre Risa (varaordfører),  
Trygve Apeland (rådmann) 

  
Møtende 

varamedlemmer: 

Torunn Austdal Rasmussen møtte for Torbjørn Hovland (Klepp) 

Kåre Strand møtte for Torild Lende Fjermestad (Klepp) 
  
Protokollfører: Sissel Hauge-Vikane, politisk sekretariat Sandnes kommune 
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 Side 

Godkjenning av protokoll 

1/19 18/00035-13 Protokoll fra møte i Jærrådet 14.12.2018  

Utvalgssaker 

1/19 18/00044-52 Veteranplan for Jærkommunene  

Orienteringssaker 

1/19 18/00044-51 Evaluering Jærskulen  

2/19 18/00044-50 Referat fra møtet 8. januar 2019 - dobbeltspor  

3/19 18/03638-9 Høringsuttalelser pelsdyrnæringen  

Eventuelt 

 

Godkjenning av protokoll 

1/19 Protokoll fra møte i Jærrådet 14.12.2018 

 

Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet  Godkjenning av protokoll 21.05.2019 1/19 

 

Møtebehandling 
 

Votering 
 

Vedtak 
 
Protokollen fra møtet 14.12.2019 ble godkjent. 
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Utvalgssaker 

1/19 Veteranplan for Jærkommunene 

 

Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet  Utvalgssaker 21.05.2019 1/19 

 
Møtebehandling 
 

Frode Fjeldsbø (Gjesdal) informerte om arbeidet og bakgrunnen for arbeidet. 
 

I utgangspunktet er rådmennene i kommunene foreslått som veterankontakter, 
men dette kan avgjøres i den enkelte kommune. 
 

Skal forordet i planen være likelydende for hver kommune, eller ønsker hver 
enkelt ordfører skriver sitt forord? 

 
Votering 
 

Jærrådet gjorde enstemmig følgende 
 

Vedtak 
 
Det lages en felles plan med logoer fra alle kommunene. Skal det gjøres 

forskjeller gjøres det på veterankontaktnivå. 
 

Gjesdal kommune fullfører saksbehandling av saken. 
 
 

Orienteringssaker: 
 

1/19 Evaluering Jærskulen 
 
Presentasjon av evaluering og informasjon om ideen og prosessen, ble gitt av 

kommunalsjef Klepp Trond Roy Pedersen, HTV utdanningsforbundet Gjesdal 
Mads Gilje og utviklingsleiar Jærskulen Nina Nygård Magnussen. 

 
Prosjektet er avsluttet, men samarbeidet fortsetter. Mandat for videre arbeid. 

 
Fullmakt fra kommunestyrene i de fire kommunene til å gjøre de organisatoriske 
endringer som organisasjonen trenger for å videreføre samarbeidet. 

 
 

2/19 Referat fra møtet 8. januar 2019 - dobbeltspor 
 
Næringssjef Kåre Strand, Klepp kommune, informerte om at det er fremmet sak 

for politisk behandling. Skal behandles i Hå kommune 4. juni og de øvrige 
kommunene langs Jærbanen og Fylkeskommunen i perioden 13.-18. juni. 

Egersund kommune har behandlet saken.  
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3/19 Høringsuttalelser pelsdyrnæringen 
 

Kommunene har sendt inn uttalelser hver for seg. Viktig med kommunalt press 
for pelsdyrbøndene. Det ses på erstatning.  

__________ 
 
Det ble i tillegg gitt følgende presentasjoner i møtet: 

 
Tverrforbindelsen – status, trasealternativ og framdrift 

 
Irene Hegre, seksjonsleder Plan- og forvaltningsseksjonen og planleggingsleder 
Elin Dalen-Rasmussen i Statens Vegvesen ga en orientering om 

tverrforbindelsen. 
 

Tilleggsnotat til planprogrammet datert 05.03.2019 med høringsfrist 12.06.2019. 
___________ 

 
Ny kommunelov v/Rune Kanne, kommuneadvokat Sandnes 
 

Ny kommunelov vedtatt av Stortinget juni 2018, og trer i kraft i løpet av 2019. 
 

Hva må kommunene passe på når de skal implementere den nye 
kommuneloven. 
 

Siden Jærrådet ikke er en av de lovlige organisasjonsformene i ny kommunelov 
må Jærrådet omorganiseres til en av organisasjonsformene i ny kommunelov, 

f.eks. et interkommunalt politisk råd. En kan da beholde dagens rammer, men 
kommunestyrene i deltakerkommunene må behandle sak om dette og fatte 
vedtak om ny organisasjonsform. 

___________ 
 

Nordsjørittet v/Siri Ommedal, daglig leder Nordsjørittet AS 
 
Nordsjørittet arrangeres 15. juni 2019. 

 
http://www.nordsjorittet.no/ 

__________ 
 
 
 
Sandnes, 21.05.2019 

 
 

Stanley Wirak  
leder 

Bodil Sivertsen 
 
 

 
 

 
 
  

http://www.nordsjorittet.no/
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Utvalgssaker 

2/19 Kommunen som eier - opplæringsplan 

 
Arkivsak-dok. 18/00044-61 

Arkivkode.  026  
Saksbehandler Sidsel Haugen 
 

 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Utvalgssak 10.12.2019 2/19 

 
 
Bakgrunn for saken 

 
Kommunene på nord-Jæren organiserer sin virksomhet på ulike måter – både i 

egen regi og gjennom ulike selskaper og samarbeid. Dette kan vises slik: 
 

 
 

Det velges representanter kommunene fra til de styrende organene i selskaper, 
foretak og stiftelser – enten direkte eller til valgkomite der dette er satt opp. I 

tillegg er der mange interkommunale samarbeid som ikke er hjemlet i lov, men 
som gjøres fordi det er hensiktsmessig. Ny kommunelov gir rammene for å 
formalisere også slik samarbeider, enten som interkommunale politiske råd eller 

kommunale oppgavefellesskap. Styring av disse to ny formene er regulert i ny 
kommunelov.  

 
Som det framgår av figuren er der ulike lover som organiseringen er hjemlet i. 
Dette betyr at der kan være ulike styringsorganer, med ulikt ansvar – og derfor 

ulikt ansvar for den valgte representanten som opptrer på vegne av kommunen i 
eierorganet. For å bidra til en god eierstyring, basert på felles grunnlag, har 

Jærrådet bedt eierskapsgruppa om å utabeide et felles opplegg for 
folkevalgtopplæring. 
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Felles eierskapsgruppe for rådmennene på nord-Jæren og fylkeskommunen 
(«eierskapsgruppa») har utarbeidet et forslag til en kurs-pakke med følgende 

innhold: 
 Prinsipper og retningslinjer for kommunens eierstyring 

o Hva avgjør valg av organisering, aktuelle organisasjonsformer, hva 
eierstyring er, utøvelsen av kommunalt eierskap, motiver for 
kommunalt eierskap, virkemidler for eierstyring, hva er godt 

eierskap og egenskaper ved ulike selskapsformer, konsernstruktur – 
styring og risiko, konsolidert årsregnskap, kommunens roller, 

styringsdokumenter, rammer for eierskapspolitikken og den enkelte 
kommunes prinsipper for eierstyring 

 Oppgaver, myndighet og ansvar 

o Ansvaret til ulike styrende organer, eiermøter vs styret, eier-
representantenes rolle, valgbarhet, hva gjør du når du har fått en 

rolle, ansvaret til kommunestyre, formannskap og 
rådmann/kommunedirektør 

 Juridiske rammer 
o Juridiske rammer for eierstyring, tilsyn, kontroll og selskapsledelse 
o Det viktigste – og forskjellene ved kommuneloven, lov om IKS og 

aksjeloven i forhold til eierskap 
o Andre viktige lover- forvaltningslov, offentleglova, 

statsstøttereglene og lov om offentlige anskaffelser 
 Kontroll 

o Tilsyns- og kontrollansvar 

o Eierstyring i ny kommunelov 
 

Dette kurset vil ta ca tre timer å gjennomføre. Det kan være nødvendig å 
detaljere / tilpasse kurset ut frå den enkelte kommunes eierskap. 
 

Det er også laget en kort-versjon som Hå kommune brukte på sin folkevalgt-
opplæring i oktober 2019.  

 
Eierskapsgruppa anbefaler at kurset avholdes i løpet av våren 2020 slik at 
representantene har hatt anledning til å være med på et eller flere møter i det 

organet de er valgt inn i.  
 

Det kan gjerne være et felles kurs for alle deltagerkommunene. Kommunene har 
litt ulike deltagerandeler og er ikke med i alle de samme selskapene. Imidlertid 
er det saker som også må videre til deltakerkommunene for endelig beslutning. 

Når vedtak skal gjøres i slike saker kreves det at deltager-kommunene må gjøre 
likelydende vedtak. Felles opplæring vil bidra til felles forståelse og gi bedre 

grunnlag for samarbeidet i de ulike selskapene når alle representanter får same 
opplæring. På grunn av antall representanter kan det være nødvendig å dele 
gruppen – tilby to kurs. 

 
I tillegg til å gå gjennom det formelle og praktiske, anbefaler eierskapsgruppen 

at det utarbeides oppgaver (cases) der deltagerne får mulighet til å se hvordan 
eierskapet skal utøves i praksis. Dette kan for eksempel være behandling av 
budsjett og økonomiplan for et selskap: Hvordan er den formelle behandlingen 

og hvilke spørsmål bør eierrepresentanten søke svar på? 
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Anbefaling: 
 

Eierskapsgruppa ber om at Jærrådet gjør følgende vedtak 
 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
1. Informasjon om eierskapsopplæring tas til orientering. 

 
2. Jærrådet sine representanter i Eierskapsgruppa blir bedt om å arrangere 

felles kurs for eier-representanter. Øvrige samarbeidskommuner på nord-

Jæren og fylkeskommunen inviteres til å delta på slik felles opplæring. 
 

 
 

 
Rådmannen i Sandnes, 04.12.2019 
 

Bodil Sivertsen 
rådmann 

 Sidsel Haugen/Bente C. Iversen 
   
 

 
 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 
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3/19 Stiftelsen Huset/Funkishuset 
 

Arkivsak-dok. 18/00044-56 
Arkivkode.  026  

Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 
 
 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Utvalgssak 10.12.2019 3/19 

 

 
Momskompensasjon 
Skattekontoret hadde kontroll av kompensasjonsmeldingen for 

november/desember 2018. 
  

Konklusjon 
Skattekontoret legger til grunn at ikke noen del av stiftelsens virksomhet er 
kompensasjonsberettiget. 

 
Informasjon om krav og følger av dette vedtaket. (Torild L Fjermestad, 

styreleder i Funkishuset) 
 
 

 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
  
  

 
 

 
Sandnes, 21.11.2019 
 

 
Torild Lende Fjermestad 

rådmann Klepp kommune 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 

  



Møteinnkalling til møte i Jærrådet 10.12.2019 

 

Side 11 av 16 

4/19 Den nye tittelen kommunedirektør 
 

Arkivsak-dok. 18/00044-57 
Arkivkode.  026  

Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 
 
 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Utvalgssak 10.12.2019 4/19 

 

 
Kommuneloven av 1992 bruker tittelen administrasjonssjef om den øverste 
administrative lederen i kommunen. I praksis har rådmann vært mye brukt. I 

den nye loven er den øverste administrative lederen kalt kommunedirektør, jf. § 
13-1, men kommunene kan fortsatt selv bestemme stillingstittelen.  

I arbeidet med ny kommunelov var det et mål å etablere et tydeligere skille 
mellom administrasjonen og folkevalgte. Det ga noen viktige presiseringer om 
kommunedirektørens utredningsplikt og iverksettingsplikt i § 13-1. Blant annet 

er det angitt at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak, og at iverksettingen skal skje uten ugrunnet opphold. Det er også gitt en 

ny presisering av at folkevalgte organers føringer og instrukser for 
kommunedirektørens arbeid skal skje i form av vedtak.  
  

Stavanger og Sola har allerede tatt I bruk tittelen “kommunedirektør”.  
Rådmennene foreslår en drøftingsrunde vedrørende tittel i Jærrådet. 

 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 
  

  
 
 

 
Sandnes, 21.11.2019 

 
 

Torild Lende Fjermestad 
Rådmann Klepp kommune 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 
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5/19 Jærrådet omdanning til interkommunalt politisk råd 
 

Arkivsak-dok. 18/00044-59 
Arkivkode.  026  

Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 
 
 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Utvalgssak 10.12.2019 5/19 

 

 
Jærrådet er bl.a. ut fra sin sammensetning og at det brukes til å drøfte politiske 
saker å regne som et regionråd.  

Det er en ulovfestet ordning som frem til ny kommunelov i 2019 har vært en 
lovlig organisasjonsform. Av ny kommunelov følger at lovlige 

organisasjonsformer for kommunalt samarbeid nå kun er de 
organisasjonsformene som følger av kommuneloven.  
 

Siden Jærrådet (regionråd) ikke er en av de lovlige organisasjonsformene i ny 
kommunelov må Jærrådet omorganiseres til en av organisasjonsformene i ny 

kommunelov, f.eks. et interkommunalt politisk råd. En kan da beholde 
dagens rammer, men kommunestyrene i deltakerkommunene må behandle sak 
om dette og fatte vedtak om ny organisasjonsform. 

 
Det fremgår av NOU 2016:4 side 203 i omtale av regionråd at Etter utvalgets 

oppfatning er det viktig å regulere regionråd i kommuneloven for å klargjøre at 
kommunelovs regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv også gjelder for 
møter i regionrådets organer. 

 
 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

  
  

 
 

Sandnes, 02.12.2019 
 
Bodil Sivertsen 

rådmann 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/sec1
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6/19 SKAPE - ny partnerskapsperiode 2020-2023 – nye 
styringsgrupperepresentanter 

 
Arkivsak-dok. 18/00044-60 

Arkivkode.  026  
Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 
 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Utvalgssak 10.12.2019 6/19 

 

Skape leverer rådgiving og kompetanse for gründere i Rogaland. Skape er et 
partnerskap som består av: 
 

 Alle 26 kommuner (23 fra 1.1.2020) 

 Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling 

 Rogaland fylkeskommune, som er juridisk ansvarlig for Skape 

Den nåværende partnerskapsperiode går fra 2016-2019. 

 
Skape har en styringsgruppe. Styringsgruppe sin sammensetning ble endret i et 
vedtak i fylkestinget den 4. mai 2017, sak 28/17: 

 
Styringsgruppen i Skape skal bestå av representanter fra de finansierende 

partnerne. Underleverandører og direkte konkurrerende aktører skal ikke sitte i 
styringsgruppen. Kommunene i de fem regionene Dalane, Jæren, Nord-Jæren, 
Haugalandet og Ryfylke skal representeres av regionrådene eller en næringssjef 

fra en av kommunene i gjeldende region.  
 

Dagens styringsgruppe består av: 
 

Organisasjon Navn Funksjon   

Fylkesmannen i 
Rogaland  

Kari Sand     

Haugaland Vekst Inger Kallevik Håvik   
Haugalandet (Bokn, 
Haugesund, Karmøy, 
Tysvær og Utsira) 

Lund kommune Jonas Andersen Sayed   

Leder av regionrådet 
Dalane  

(Bjerkreim, Eigersund, 
Lund og Sokndal) 

Rogaland 
fylkeskommune 

Heidi Skifjell Leder Fungerende leder 

Ryfylke IKS Helge Ims   

Ryfylke (Forsand, 
Hjelmeland, Sauda, 

Strand, Suldal, 
Vindafjord) 

Sandnes 

kommune 
Nina Othilie Høiland   

Jæren (Gjesdal, Hå, 

Klepp, Sandnes og 
Time) 

Sola kommune Ingrid Iversen   

Nord Jæren (Finnøy, 
Kvitsøy, Rennesøy, 

Randaberg, Sola og 
Stavanger) 
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Partnerskap har vedtatt en ny partnerskapsperiode fra 2020-2023. Fra 2020 vil 

partnerskapet består av alle 23 kommuner i Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland 
sin landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommune.  

 
Skape ber alle regionene å melde inn deres representant for den nye 
partnerskapsperiode fra 2020-2023.  

 
Fristen er satt til 10.12.2019 

 
 
For ytterlige spørsmål kan daglig leder Skape, Suzanne de Kok Selstad, 

kontaktes på e-post suzanne.dk.selstad@rogfk.no eller mobil 950 48 515. 
 

 
  

  
 
 

 
Sandnes, 02.12.2019 

 
 
Bodil Sivertsen 

rådmann 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 

  

mailto:suzanne.dk.selstad@rogfk.no
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7/19 Forslag til møteplan 2020 
 

Arkivsak-dok. 18/00044-55 
Arkivkode.  026  

Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 
 
 

Saksgang Sakstype Møtedato Saknr 

1 Jærrådet   Utvalgssak 10.12.2019 7/19 

 

 
For perioden 2020-2021 skal Gjesdal kommune være sekretariat for Jærrådet. 
Deretter Hå, Time, Klepp og Sandnes. 

 
 

Forslag til møteplan for 2020: 
 
Tirsdag 3. mars 2020, møtet avholdes i Gjesdal kommune 

Tirsdag 26. mai 2020, møtet avholdes i Hå kommune 
Tirsdag 22. september 2020, møtet avholdes i Time kommune 

Tirsdag 8. desember 2020, møtet avholdes i Klepp kommune 
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2020 godkjennes. 
 

 
 

Sandnes, 06.11.2019 
 
 

Stanley Wirak 
leder 

 Bodil Sivertsen 
   

 
Vedlegg:  
Gjesdal møteplan 2020 

Hå møteplan 2020 
Time møteplan 2020 

Klepp møteplan 2020 
Sandnes møteplan 2020 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 
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Orienteringssak 4/19 Mandat for Jærrådet 

 

Vedtatt i Jærrådet 14.12.2018 
 

 

 
Jærrådet består av følgende fem kommuner;  

Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes, Time 
 

 
Jærrådet har tre hovedsatsingsområder: 
 

1. Regional samfunns- og næringsutvikling  
o Regionalplaner; innspill og diskusjonstema 

o Etablerersystem inkl. Skape og Jæren produktutvikling 
o Bindeledd til kommunenes næringsapparat 
o Samkjøre nødvendige og aktuelle høringsuttalelser 

o Statlige arbeidsplasser  
o Dialog - interkommunalt samarbeid 

 
2. Infrastruktur  

o Dobbeltspor fra Sandnes til Egersund 

o Vegprosjekter 
o Havner 

 
3. Spesialprosjekter  

o Reiseliv 

o Digitalisering 
o Fiber/bredbåndsutbygging 

o Smart kommune 
o Felles folkevalgtopplæring i forhold til eierstrategi 
o Andre spesial-prosjekter 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 


	Jærrådet
	innkalles til møte 10.12.2019 kl. 09.00
	i formannskapssalen i Sandnes rådhus, Rådhusgata 1
	Protokoll fra møte i Jærrådet

