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Marthon Skårland - leder 
Torbjørn Ognedal - nestleder 
Bodil Heskestad 
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Ragnhild Kjørmo 
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fung. rådmann Ståle Kongsvik 
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Sakliste: 
 

Sak nr. Sakstittel 

010/14 Godkjenning av møteprotokoll 

011/14 Møtedatoer 2015 for Regionråd Dalane 

012/14 Kommunereform Dalane - videre prosess 

 
 
 
 
 
Informasjon fra Rogaland Revisjon IKS v/Cicel T. Aarrestad 
Vekststrategi, mål om å bli større og mer robust. 
 
 
Informasjon om kystlynghei v/ ordfører Trond Arne Pedersen. Har skrevet en 
høringsuttalelse. Utgangspunkt var mulig verning av store områder med kystlynghei. Viktig 
ressurs som bør forvaltes på en god måte. Beroliget ift vern som et negativt utgangspunkt. 
Kommunen skal være forvaltningsmyndighet. 
 
 
Plattform - Gateway (viser til e-post fra varaordfører Atle Støle) Utbygging av tilgjengelighet. 
Opptatt av investering i ny velferdsteknologi. Nye velferdsløsninger og hjelpemidler er 
fremtidsrettet. Enighet om at fag og IKT må involveres i utviklingen.  
Rådmennene tar ansvar for å finne den/de som skal ha ansvar i egen kommune. Erfaringene 
i arbeidsgruppen i Sokndal kan være et utgangspunkt. Sokndal med Atle Støle i spissen, tar 
initiativ til et første møte.  
 
 
Dalane tingrett 
Utkast fra rådmann Ketil Helgevold, om at det bør komme en felles uttalelse fra Regionråd 
Dalane. Vi bør bygge opp om en domstol i Dalane. Innstilling fra sorenskriver i Dalane om å 
legge den til Sandnes. Uryddig av sorenskriveren å gå så tydelig ut.  
Egersund har laget et utgangspunkt. Også et forslag til felles høring.  
 
 



 

010/14: Godkjenning av møteprotokoll  
 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen for REGD 18.09.2014 blir godkjent. 
 
08.12.2014 Regionråd Dalane - Møtebehandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
REGD-010/14 Vedtak: 
Møteprotokollen for REGD 18.09.2014 blir godkjent. 
 
 
 
 
 

011/14: Møtedatoer 2015 for Regionråd Dalane  
 

Forslag til vedtak: 

Møtedatoene for 2015 blir følgende: 
9. februar – i Bjerkreim 
11. mai – i Eigersund 
21. september – i Lund 
30. november – i Sokndal 

 
08.12.2014 Regionråd Dalane - Møtebehandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Tidspunkt for møtene blir kl. 09.00. 
 
REGD-011/14 Vedtak: 
Møtedatoene for 2015 blir følgende (kl. 09.00): 

9. februar – i Bjerkreim 
11. mai – i Eigersund 
21. september – i Lund 
30. november – i Sokndal 

 
 
 
 
 

012/14: Kommunereform Dalane - videre prosess  
 

Forslag til vedtak: 

Det foreslås en prosess for det videre arbeidet med kommunereform som følger disse 
punktene: 

1. Det gjennomføres en administrativ SWOT analyse hvor alle ledergruppene i 
Dalanekommunene deltar (januar/februar). 

2. Fylkesmannen inviteres inn til å orientere de respektive kommunestyrene i Dalane om 
kommunereformen (mars). 

3. Det gjennomføres en SWOT analyse for alle formannskapene i Dalane (april/mai). 
4. Rådmennene får i oppdrag å utarbeide en informasjonsstrategi for det videre arbeidet 

frem til oppgavemeldingen foreligger. I dette ligger det også å utarbeide en 
milepælsplan. Målgrupper er både innbyggere, næringsliv, ansatte i 



kommuneorganisasjonene og kommunestyrepolitikere. Det utarbeides et særlig 
informasjonsopplegg for ungdom.  

5. Rådmennene lager et overordnet oppsett over de kjente økonomiske konsekvensene 
av en kommunesammenslåing.   

6. Til å gjennomføre SWOT analysene hyres det inn en ekstern konsulent. Rådmennene 
får fullmakt til å engasjere en konsulent innenfor en ramme på kr. 60.000,- eks. mva.  

7. Rådmennene får i oppdrag å utarbeide en sak som fremmes for politisk behandling i 
kommunene slik at prosessen forankres i den enkelte kommune.  
 

Rådmennene orienterer Regionråd Dalane i hvert enkelt møte om status og fremdrift. 
Dette kan skje muntlig hvis det er mest formålstjenlig.  

 
 
08.12.2014 Regionråd Dalane - Møtebehandling: 
Informasjon ved Anfinn Rosnes, veileder fra Fylkesmannen: 

 Status 

 Viser til sluttrapporten. Stikkord; størrelse og oppgaver/tjenesteyting. Utfordringer med 
«hverdagsregioner» (eks. Stavangerområdet). 100.000 til hver kommune av 
skjønnsmidlene. Distriktssenteret koblet på. Avgjørelse 2016.  

 

Rådmannen Ketil Helgevold informerte om arbeidet i rådmannsgruppa. Vedtak frem til -15, 
oppgavefordeling og oppgavemeldingen viktig for grunnlaget videre. Arbeidet i rådmannsgruppa 
har sett til Jærrrådet og arbeidet der. Kanskje en skal trekke til seg en ekstern konsulent? Viktig 
å trekke med ungdommen. Viktig å involvere innbyggerne. Jærrådet bruker Åsbjørn Vetti. 
Per i dag er mål, hvorfor og vegen videre uklar. Raushet er viktig for alle parter i denne 
prosessen. 
 

Bør vi gå gjennom kommunene og se på hvor skal tjenestene skal ligge/foregå? 
Forslag om at det må komme i del 2, når oppgavemeldingen kommer. Det må tjene 
innbyggernes beste. Hva skjer i forbindelse med neste valg og hva selges inn? 
Fylkesmannen vil følge prosessen videre. 
 

Forslag til vedtak, med et tilleggspunkt (8), ble enstemmig vedtatt. 
 
 
REGD-012/14 Vedtak: 
Prosessen for det videre arbeidet med kommunereform som følger disse punktene: 

1. Det gjennomføres en administrativ SWOT analyse hvor alle ledergruppene i 
Dalanekommunene deltar (januar/februar). 

2. Fylkesmannen inviteres inn til å orientere de respektive kommunestyrene i Dalane om 
kommunereformen (mars). 

3. Det gjennomføres en SWOT analyse for alle formannskapene i Dalane (april/mai). 
4. Rådmennene får i oppdrag å utarbeide en informasjonsstrategi for det videre arbeidet 

frem til oppgavemeldingen foreligger. I dette ligger det også å utarbeide en 
milepælsplan. Målgrupper er både innbyggere, næringsliv, ansatte i 
kommuneorganisasjonene og kommunestyrepolitikere. Det utarbeides et særlig 
informasjonsopplegg for ungdom.  

5. Rådmennene lager et overordnet oppsett over de kjente økonomiske konsekvensene av 
en kommunesammenslåing.   

6. Til å gjennomføre SWOT analysene hyres det inn en ekstern konsulent. Rådmennene 
får fullmakt til å engasjere en konsulent innenfor en ramme på kr. 60.000,- eks. mva.  

7. Rådmennene får i oppdrag å utarbeide en sak som fremmes for politisk behandling i 
kommunene slik at prosessen forankres i den enkelte kommune.  

8. Rådmennene gis fullmakt til å søke om midler til prosessen. 
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