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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 

www.klepp.kommune.no E-post: postmottak@klepp.kommune.no 
Sentralbord: 51 42 98 00 Organisasjonsnummer: 00864969682 

Postadresse: 
Klepp kommune 

Postboks 25 
4358 Kleppe 

Barna – vår framtid 

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL 
 
Jærrådet 

Møtestad: Gjesdal kommune,  
Lura Turistheim, Ole Nielsens vei 2, 4330 Ålgård 
 

Møtedato: 01.12.2017 Kl. 09.00 - 12.15 
Saksnr: 16 - 21   

 
Medlemmer / varamedlemmer i Jærrådet: 
 
Ordførar, varaordførar og rådmann i Gjesdal kommune 
Ordførar, varaordførar og rådmann i Hå kommune 
Ordførar, varaordførar og rådmann i Klepp kommune 
Ordførar, varaordførar og rådmann i Sandnes kommune 
Ordførar, varaordførar og rådmann i Time kommune 
 
 
 
Ingen forfall. 
 
 
Neste møte i Jærrådet 23.02.2018 

Stad: Hå kommune, Varhaug 
Tidspunkt: 08.30 - 11.30 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel     
16/17 MØTEPROTOKOLL 26.10.2017 - GODKJENNING     

 
17/17 JÆRRÅDET - EVALUERING     
 
18/17 GRÛNDERBEDRIFTER     

 
19/17 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM TENESTER - STATUS     
 
20/17 MØTEPLAN FOR 2018     

 
21/17 EVENTUELT     

 
 
 
Rådgjevar Sissel Haugen frå Sandnes kommune orienterte om tunellsikkerhet. 
Sjå sak 21/17 Eventuelt. 
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Saksnr. 16/17 Arkivsak: 17/3074 
MØTEPROTOKOLL 26.10.2017 - GODKJENNING  
 
 
 
Det blei påpeikt at referata kan bli litt meir informativte. 
 
Korrigering sak 8/17: 
Kommunane Klepp, Time og Hå ønskjer å gå saman om ei satsing på turisme og reiseliv på 
Jæren. Hå kommune inviterer dei andre kommunane og Region Stavanger med i det vidare 
arbeidet. 
 
 
VEDTAK: 

 
Møteprotokollen frå møtet i Jærrådet 26.10.17 blei godkjent med slik endring i sak 8/17: 
 
Kommunane Klepp, Time og Hå ønskjer å gå saman om ei satsing på turisme og reiseliv på 
Jæren. Hå kommune inviterer dei andre kommunane og Region Stavanger med i det vidare 
arbeidet. 
 
 
 
Saksnr. 17/17 Arkivsak: 17/3074 
JÆRRÅDET - EVALUERING  

 
 
 
VEDTAK: 
 
Jærrådet drøfta saka og konkluderte med følgjande: 
 

 Jærrådet skal fortsetja i nåverande form der ordførar, varaordførar og rådmann frå 
deltakarkommunane deltek. Deltakarkommunane vekslar på å ha sekretariatsfunksjonen, 
2 år om gongen for kvar kommune. 
 

 Jærrådet er ikkje eit vedtaksorgan, men ein ser verdien i å treffast for å drøfte saker. 
Samtidig kan sakene med fordel utgreiast noko meir før Jærrådet får dei til diskusjon, slik 
at saksframlegg og referat blir meir informative også for andre som ikkje deltek. 
 

 Korleis fungerer Jærrådet i dag?  
a. Drøfting av saker med felles interesse 
b. Høyringsinstans, Jærrådet har kraft og tyngde 
c. Initiativ til felles prosjekt 
d. Erfaringsutveksling og deling av informasjon 

 
Rådmennene får i oppdrag å utarbeida eit mandat /retningsliner for Jærrådet til neste 
møte. Målet er å finna god arbeidsform for Jærrådet. 
 

 Møteintervall: 4 møter pr år, 2 i vårhalvåret, 2 i hausthalvåret. 
 

 Ordførarane i Jærrådet ønskjer å fortsetja med fast Ordførarmøte før kvart Jærrådsmøte. 
I tillegg vil ordførarane forsøka å samlast før styringsgruppemøtene i fylkeskommunen. 
Leiar i Jærrådet har ansvar for å kalla inn. 
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Saksnr. 18/17 Arkivsak: 17/3074 
GRÛNDERBEDRIFTER  
 
 
 
Jærrådet ser at det er behov for eit vidt tilbod til grundarar no. 
 
Når behovet går ned, bør Jærrådet og kommunane sjå på strukturen i dei tilboda som finst 
og som kommunane er ein del av. 
 
Sandnes kommune inviterer til felles møte med rådmenn og næringssjefar for å få oversikt 
over eigarstrukturar og førebu framtidige vegval. 
 
 
hVEDTAK: 

 
Jærrådet holdes oppdatert. 
 
 
 
Saksnr. 19/17 Arkivsak: 17/3074 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM TENESTER - STATUS  

 
 
Rådmannen i Klepp orienterte om framdrift i samarbeidet om: 

 Landbrukskontor: 
Gruppa har hatt to møte. Gruppa har fått formidla at Jærrådet ønskjer meir fokus på 
framtidas landbrukskontor meir enn samanslåing. Det vil liggja føre forslag frå 
arbeidsgruppa til Jærrådet og eventuell politisk behandling hausten 2018. 

 

 PPT: 
Det vil liggja føre forslag frå arbeidsgruppa til Jærrådet og eventuell politisk behandling 
våren 2018. 

 
Rådmannen i Time orienterte om framdrift i samarbeidet om IKT: 

 Rådmennene og IKT-sjefane i Klepp, Time, Hå og Gjesdal er i gang med arbeidet. 
Rapport vil liggja føre tidleg våren 2018. 

 
Rådmannen i Time påpeika at Time ikkje har fått i oppdrag frå Jærrådet angåande 
språkopplæring. 
 
Rådmannen i Sandnes orienterte om styrevervopplæring.  
Det er ønskjeleg at det blir arbeidd vidare med felles styrevervopplæring. 
 
 
VEDTAK: 
 
Saka blei diskutert. 
 
Jærrådet får informasjon om status på neste møte. 
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Saksnr. 20/17 Arkivsak: 17/3074 
MØTEPLAN FOR 2018  

 
 
VEDTAK: 

 
Det blir 4 møter pr år, 2 i vårhalvåret, 2 i hausthalvåret.  
 
For 2018: 

 
23. febr.  08.30 – 11.30 Hå kommune 
06. juni       12.00 – 15.00 Klepp kommune 
11.sept. 08.30 – 11.30 Time kommune 
14. des. 08.30 – 11.30 Sandnes kommune 
 
 
 
Saksnr. 21/17 Arkivsak: 17/3074 
EVENTUELT  

 
 
 
Rådgjevar Sissel Haugen frå Sandnes kommune orienterte om ansvaret for tunellsikkerhet. 
 
Jærrådet v/ordførar i Sandnes tar kontakt med dei andre medeigarane i Rogaland Brann og 
Redning. Leiar av Jærrådet tek initiativ til felles brev til samferdselsministeren.  
 
Målet er å senda eit felles brev til samferdselsministeren med ønskje om ei opprydding i 
ansvarsforhold for tunnelsikkerheit. 
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Side 1 av 1 

Arkivsak-dok. 18/00044-2 
Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Jærrådet 2015-2019 Utvalgssaker 23.02.2018 

Pelsdyrnæringen 

Bakgrunn for saken 

I henhold til Jeløya plattformen vil regjeringen gjennomføre en styrt avvikling av 

pelsdyrnæringen innen 2025.  

Det skal utredes en kompensasjonsordning for pelsdyroppdretterne i 2018 og
saken skal tas opp i jordbruksoppgjøret i 2019. 

Hå kommune har sendt forslag til uttalelse til Jærrådet med spørsmål om en skal
gjøre et felles framstøt. 

Vedlagt følger også et bakgrunnsnotat fra Rogaland Bondelag. 

Saken legges fram til drøfting. 

Sandnes, 13.02.2018 

Bodil Sivertsen 
sekretær for Jærrådet 

Vedlegg:  
18-00153-1 Pelsdyr i Rogaland 641331_10_0 

Utkast til uttale pelsdyr 
Etter avtale sender eg over interpellasjonen pelsdyr 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 

Sak 1/18
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Rogaland Bondelag Pelsdyr i Rogaland 

 

 

 

 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 30.01.2018  18/00153-1 

Utarbeida av    

Olav Sande    

Til: Kopi 

                  

 

Pelsdyr i Rogaland 

I samband med ny regjering frå januar 2018 og utarbeiding av regjeringsavtale, Jeløyaavtalen, 

var følgjande punkt:  

«Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å 

fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en 

avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025.» 

 

10. januar 2017 gjorde Stortinget vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen i 

Norge. Det vart lagt inn strenge retningsliner for betre dyrevelferd inn. Regelverket omkring 

oppdrett av pelsdyr i Norge ligger heilt i front globalt. Det var paria H, FrP, KrF og SP som 

utgjorde fleirtalet i denne saka. 

 

Ut frå NOU- 2014 :15 har vi desse opplysningane: 

Rogaland: farmar med mink:   66  

  minktisper:          101 473 

  farmar med rev:    7 

  revetisper:               851. 

Landet: farmar med mink 125 

  minktisper  172 737 

  farmar med rev 178 

  revetisper  48 432 

Som ein ser av oppsettet er Rogaland stor på mink, men på rev er det Trøndelag som er størst 

med 22 540 revetisper. I oversikten under er mink og rev samla.   

 

I Rogaland : 

Klepp:  22 oppdrettarar     34 000 tisper  

Sandnes:   9 oppdrettarar     18 000 tisper  

Hå:  16 oppdrettarar     20 000 tisper 

Sola:   4 oppdrettar        6 000 tisper 

Gjesdal:   2 oppdrettarar                2 000 tisper 

Bjerkreim:   3 oppdrettarar       2 500 tisper  

Hjelmeland:    4 oppdrettarar                3 000 tisper (Ombo 2)  

Eigersund:    2 oppdrettarar           ca. 1 500 tisper 

Forsand.   3 oppdrettarar ca. 3 500 tisper 

Rennesøy    1 oppdrettar  ca. 1 300 tisper, nyleg oppstarta 

Finnøy    2 oppdrettarar ca.  1 500 tisper ( Ombo 1) 

Vindafjord   1 oppdrettar       ca.     500 tisper                    

Tysvær   1 oppdrettar                    1 500 tisper           
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Rogaland Bondelag    2 av 3 

    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 30.01.2018  18/00153-1 

 

 

Sidan 2010 har det vore mange nyetablerte minkprodusentar i Rogaland og dette er unge 

bønder med høg gjeldsbyrde og som har satsa på ei framtid i pelsdyrnæringa. 

Driftsopplegga blant oppdretarane varierer. Nokre har pelsdyr som eineproduksjon , men dei 

fleste har pelsdyr som ein tilleggsproduksjon på garden. Mange av dei som driv med pelsdyr 

kunne ikkje vore fulltidsbønder utan pelsdyr. Det er fordi garden sine areal/ressursgrunnlag er 

svært avgrensa.  

(NOU 2014:15) Blant pelsdyroppdretarane i Rogaland var det 11 som hadde 

mjølkeproduksjon, 2 bruk med ammeku og 18 bruk med sau i tillegg til pelsdyr.  

 

Dyrevelferd og dyrehelse: 

Norge og Danmark ligg i topp innan dyrevelferd og dyrehelse. Oppdrettarar frå begge land 

leverer kvalitetsskinn på auksjonane som er i København, Helsinki og Oslo. Begge land har 

eit strengt regime innan dyrevelferd, interne tilsyn og tilsyn frå Mattilsynet som er uvarsla.  

Dyrevelferd og dyrehelse heng mykje saman. Dyra skal aktiviserast og ha ulike objekt for 

aktivitet i bura. Terskelen for skade er låg, skadde dyr skal takast ut av bur og plasserast i eige 

bur eller avlivast. Pelsoppdrettarar frå land i andre deler av Europa og elles i verda har langt 

frå same strenge regimet for hald av pelsdyr.  

Med stortinget sitt vedtak den 10. januar 2017 og utforminga av forskrift med bakgrunn i 

stortingsvedtaket, vil dyrevelferd og dyrehelse være i verdstoppen.  

 

Støtte frå Innovasjon Norge Rogaland: 

Vedtak om investeringsstøtte innan pelsdyr vert behandla sentralt i Innovasjon N.                      

Det vert ikkje gitt investeringsstøtte til pelsdyr i Rogaland. 

 

Verdiskaping:  

Det har ikkje vore mogleg å finna tal på verdiskaping basert på pelsproduksjon. I rapporten 

om verdiskaping i landbruket som NIBIO utarbeida med bakgrunn i 2014 tal. Tal årsverk 

innan pelsdyrhald i Rogaland på primærleddet var i rapporten sett til 143 årsverk. Vi finn 

ikkje tal på ringverknadane utover primærleddet. Om ein berekne konservativt, med ein faktor 

på to, vil den totale verdiskapinga i pelsdyr ligge på ca. 430 årsverk, medrekna primærleddet.   

 

NOU 2014:15: 

Rogaland har en verdiskaping på 107,4 mill. kroner, mens det for landet i alt er 172,2 mill. 

kroner. Som oppstillinga under viser er det tre kommunar på Jæren som har flest minktisper. 

 

Kommunar med mest pelsdyr i landet:  

– Klepp 34 420 tisper 

– Hå 19 310 tisper 

– Sandnes 18 374 tisper 

– Ringsaker 6 447 tisper 

– Nissedal 6 366 tisper 
 

Sal av skinn: 

Skinn blir selde på auksjonshus i København og Helsinki.  

   

Fôrproduksjon:  

I Norge er det nå tre produksjonsanlegg for fôr, dei 5 siste år har produksjonen variert mellom 

50 tusen tonn i 2012 til 59,5 tusen tonn i 2015. I 2017 var produksjonen 40 tusen tonn.  
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Vår dato Revisjon Vår referanse 

30.01.2018 18/00153-1 

Rogaland pelsdyrfôrlag SA (RP) er den største produksjonsanlegget i landet, i 2016 var 

produksjonen 25,5 tusen tonn, og sysselsette 22 årsverk. Dette anlegget leverer fôr til

oppdretterar i Vest Agder, Rogaland og Hordaland.  

RP tar imot restprodukt frå landbruk og fiskeri sine produksjons- og foredlingsanlegg 

Tal frå 2014: (ikkje store endringar for 2017) 

Frå landbruket sine produksjons- og foredlingsanlegg vert det levert om lag 14 000 tonn

råvare med ein verdi på kr 45 mill.  

Frå fiskeri/havbruk sine produksjons- og foredlingsanlegg vert det levert om lag 6 000 tonn

råvare med ein verdi på kr 10 mill.  

Til oppdretterane i desse tre fylka leverte RP 28,5 tusen tonn med ferdigfôr med ein verdi på

vel kr 90 mill.  

Dersom destruksjon er alternativet til pelsdyrfôr vil RP sine leverandørar frå landbruk og 

fiskeri sine inntekter på kr 55 mill. bli ein utgiftspost på kr 49,8 mill. Det gjer eit negativt

resultat på kr 104 mill. for leverandørane av råstoffet.  

Kjelder: 

NOU- 2014: 15 

Landbrukskontor 

Årsmelding Rogaland og Hordaland pelsdyralslag 

Rogaland Pelsdyralslag. 

Norges Pelsdyralslag 
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Jærrådet (kommunane Gjesdal, Sandnes, Klepp, Time og Hå) ser med sterk uro på 
regjeringspartia si beslutning om å avvikle pelsdyrnæringa fram til årsskiftet 2024/2025. 
Beslutninga var uventa på bakgrunn av tidlegare vedtak, og råkar ei betydeleg næring i 
landbrukskommunane på Jæren. Klepp og Hå er dei to støreste pelsdyrkommunane i landet. 
 
Pelsdyrnæringa har retta seg etter vedtaket Stortinget gjorde i Januar 2017, då det vart 
vedteke å vidareutvikla ei bærekraftig pelsdyrnæring i Norge, med strenge retningslinjer for 
dyrevelferd. Næringa har hatt sterkt fokus på dyrevelferd ut frå nye retningslinjer, og er i 
front globalt når det gjeld å leggja til rette for dyra. Mattilsynet har og gode system for varsla 
og uvarsla tilsyn. Det skulle slik sett ikkje vera grunn for å gå til det drastiske steget det er å 
avvikla ei seriøs næring med lange tradisjonar i regionen. 
 
Det er totalt 49 oppdrettarar i Jærrådet sitt område, dei fleste driv med mink. Totalt har dei 
ca 74 000 tisper av mink og rev. Fleire av oppdrettarane har etablert seg nyleg på bakgrunn 
av dei politiske signala som har blitt gitt. Oppdrettarar har investert i nye farmar i tillit til 
politisk vedtak. Pelsdyr er ofte ei tilleggsnæring som gjer det mogeleg å vera fulltidsbonde på 
gardar som ikkje har areal nok til anna produksjon. Nokre oppdrettarar har det og som 
eineproduksjon. Siste tal frå Rogaland viser at det var 143 årsverk innan primærleddet i 
denne næringa.  
 
Pelsdyrnæringa har som all anna næring ringverknadar. Rogaland pelsdyrfôrlag i Sirevåg 
sysselset 22 årsverk, og leverer fôr til oppdrettarar i Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. 
Fôrlaget tek imot restprodukt frå produksjons- og foredlingsanlegg for landbruk og fiskeri. 
Slakteria i Kviamarka leverer råvarer som ikkje kan nyttast til menneskemat til 
fôrproduksjonen. I staden for å vera unyttig avfall vert restprodukt nytta til dyrefôr, og i 
staden for å representera ein utgiftspost, vert restprodukta ein ressurs i ei anna næring. 
Destruksjon ville medføra ei utgift på om lag 50 millionar kroner, medan restprodukta no 
representerer ei inntekt på omlag 55 millionar kroner. 
 
Vidare ringverknadar som arbeidet med pelsing, bygg, innkjøp av tenester m.v. er ikkje rekna 
på, men om ein konservativt anslår at kvart årsverk i næringa fører til to som ringverknad, vil 
den totale verdiskapinga i pelsdyr for Rogaland ligge på 430 årsverk.  
 
Det vil ha store konsekvensar, både menneskeleg og økonomisk for oppdrettarane, for 
kommunane der oppdrettarane bur, om ein skal leggja ned ei næring som har retta seg etter 
tydelege politiske signal, som har teke dyrevelferd på alvor, og som er i verdsfront i så måte. 
Vi vil difor oppfordra regjeringspartia om å revurdera beslutninga si om å avvikla 
pelsdyrnæringa. 
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Fra: Knut Underbakke <Knut.Underbakke@gjesdal.kommune.no> 
Sendt: 24. januar 2018 14:31 
Til: 'Anne Berit Berge Ims'; Sivertsen, Bodil; 'trygve.apeland@time.kommune.no' 
Kopi: 'Magne Fjell' (Magne.Fjell@randaberg.kommune.no); Torild Lende Fjermestad 
Emne: Etter avtale sender eg over interpellasjonen pelsdyr 
 
 
Interpellasjon – kommunestyremøte 5.2.18 
Me har fått ei ny regjering, med ei framforhandla plattform. Eit av punkta her er å avskaffe 
pelsdyroppdrett/pelsdyrnæringa innan 2025. 
Kva kan/vil ordføraren gjera med denne saka? Bakgrunn for spørsmålet er bussturane Gjesdal rundt. Der 
har me blant anna vore innom hjå pelsdyroppdrettarar og fleira har blitt imponert over stell og trivselen 
dyra har. Dette er ei verksemd som fleire har investert mykje i, og som er ein viktig del av 
driftsgrunnlaget på garden. Dette gjeld også fleire oppdrettarar i Gjesdal.  
 
Med venleg helsing 
Torbjørn Fjermestad, Sp 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Knut Underbakke 
rådmann 
Telefon sentralbord: 51 61 42 00 
Telefon direkte: 51 61 42 12 
Mobiltelefon: 911 96 888 


Gjesdal kommune - vi strekker oss lenger 
 
 
 
 

 

 
 
Innholdet i denne meldingen kan være KONFIDENSIELL, og ment kun for mottakeren. Uautorisert bruk, fremvising av innholdet eller 
kopiering av meldingen er forbudt. Dersom du ikke er rette mottaker, gi avsenderen umiddelbar melding ved å returnere e-posten og slett 
denne meldingen. 
 
På forhånd takk. 
 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL, and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, 
dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately 
by return e-mail and delete this message. 
 
Thank you. 
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Arkivsak-dok. 18/00044-1 
Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Jærrådet 2015-2019 Utvalgssaker 23.02.2018 

Veterandag og veteranplan 

Bakgrunn for saken 

Kommunene har mottatt ulike brev vedrørende vår håndtering av våre
veteraner, sist brev fra Forsvarsdepartementet datert 27.11.2017. 

Kommunene mottok også 17.03.2017 et skriv fra Forsvarets veteraninspektør 
med oppfordring om å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra 

internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset tjenestetilbud. Det oppfordres
også til å utpeke en veterankontakt. 

Gjesdal stiller spørsmål om Jærkommunene skal gjøres noe felles. 

Saken legges fram til drøfting. 

Sandnes, 13.02.2018 

Bodil Sivertsen 
sekretær for Jærrådet 

Vedlegg:  
Gjesdal 

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 
Et grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan 
2017-03-03 Kommunale følgebrev nr 2 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 

Sak 2/18
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Felles markering av frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen – handlingsplan  

Kommunane har i brev frå Forsvarsdepartementet, datert 27.11.2017, oppmoda til markering 

av den viktige dagen for våre veteranar og deira pårørande.   

Markeringa av 8. mai som frigjeringsdag og nasjonal veterandag er ei viktig hending. Dette er 

ein merkedag kor vi minnar dei som har gitt sitt liv for vårt demokrati og vår fridom. Dette er 

også ein dag kor vi hyllar våre veteranar, og viser vår støtte til alle norske kvinner og menn 

som vernar om vår fred og fridom, ute og heime.  

Dei siste åra har departementet sendt ut likelydande brev der dei oppmodar kommunane til å 

medverke, og vi har ved ulike høve i Jærrådet drøfta felles opplegg og tiltak i høve til 

markeringa. 

Vidare har kommunane ved fleire høve mottatt innspel til å utarbeide kommunale 

veteranplanar. Føremålet er å bidra til å synliggjere kommunane sitt ansvar for veteranane. 

Fleire kommunar har gode erfaringar med å organisere dette i ei interkommunal ramme.  

Jærrådet vil vere godt eigna til å ivareta desse oppgåvene. Etter Jærrådet si vurdering er det 

viktig å utarbeide ein tydeleg handlingsplan som sikrar god oppfølging med bakgrunn i eit 

definert behov. I denne samanhengen vil det kunne gjelde både veteranar som har delteke i 

internasjonale operasjonar, familie og pårørande til sodaten.  

Det viktige er å lage ein god og tenleg handlingsplan. Vi trur det er mogleg å lage den, utan å 

lage svære kommunale utgreiingar. I den grad me treng det, kan vi vise til utgreiingar og 

rapporter som alt ligg føre. 

Forvaret er pålagt ei oppfølgingsplikt for sitt personell i eitt år etter dei har kome tilbake frå 

internasjonal teneste. Dette er ei oppfølging som kjem i tillegg til, men ikkje meint som ei 

erstatning for, dei tenestane kommunane og andre offentlege etatar skal yte for sine  

innbyggjarar.  

I dei tilfella der veteranar har fått problem som følgje av si teneste i internasjonale 

operasjonar, vil dette også kunne få følgjer for deira familie og pårørande. Problematikken 

kan vere kompleks og involvere fleire kommunale instansar. Samhandling og forståing for dei 

ulike faginstansane sine betydingar i handtering av komplekse problemstillingar, kan vere 

viktig for heilskapleg oppfølging. 

 

Jærrådet utarbeider ein handlingsplan som ivaretek markering og oppfølging av dei som har 

hatt utanlandsopphald som nemnt ovafor. 
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Fra: FVT RÅDGIVER <fvt-radgiver@mil.no> 
Sendt: 17. mars 2017 11:12 
Emne: Et grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan 
Vedlegg: 2017-03-03 Kommunale følgebrev nr 2.pdf; Et grunnlag for utvikling av en 

kommunal veteranplan.pdf; itfn-magasinh16-weblo.pdf 
 

Kjære ordfører, 

 

I din kommune bor det et betydelig antall veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner. I 

regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) oppfordres landets kommuner til å utvikle 

kommunale planer for å sikre våre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset 

tjenestetilbud. Godt over 100 000 norske kvinner og menn har siden 1947 gjort tjeneste for Norge i 

internasjonale operasjoner.  

Forsvaret har de siste ti årene opparbeidet seg betydelig erfaring og kunnskap om anerkjennelse, 

ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Dette ønsker vi å dele med alle landets kommuner.  

Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil 

være en viktig anerkjennelse i seg selv. Flere kommuner har gode erfaringer med å organisere dette i en 

interkommunal ramme. Vedlagt finnes et utvalg gode tiltak som kan vurderes.  

Spesielt vil vi oppfordre kommunene til å utpeke en veterankontakt. Det vil være et viktig kontaktpunkt 

for veteraner, deres familie, samt andre aktører innenfor veteranområdet. 

I Forsvarets veterantjeneste har vi fire regionale rådgivere som blant annet jobber for å støtte kommunene, 

og som kan være behjelpelige med utvikling av kommunale planer eller andre tiltak rettet mot veteranene. 

Hvis din veterankontakt eller andre i din kommune ønsker kontakt med oss, så bruk gjerne FVT-

radgiver@mil.no. 

Vedlagt er følgende dokumenter:  

- Skriv fra Forsvarets veteraninspektør 

- Et grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan 

- Magasinet «I tjeneste for Norge» 

De første to dokumentene er også oversendt til kommunen pr post. 

 

 

På vegne av Forsvarets veteraninspektør 

 

Ole A. Heintz 

Seniorrådgiver 

Forsvarets veterantjeneste (FVT) 

e-post: oheintz@mil.no 

telefon: 23 09 66 60 

mobil: 926 16 555 

intranett: Informasjon om Forsvarets veterantilbud 
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Arkivsak-dok. 18/00044-4 
Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Jærrådet 2015-2019 Utvalgssaker 23.02.2018 

Deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene 

Bakgrunn for saken 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 20.11.2017 ut invitasjon til 
kommunene om å søke om å bli med i utviklingsprosjekt som skal bidra til økt 
digitalisering i kommunene. Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser 

for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. I tillegg vil det tilbys digital 
kunnskapsplattform.  

Alle Jærrådskommunene har søkt og er tatt med i prosjektet. 

Saken legges fram til drøfting. 

Sandnes, 13.02.2018 

Bodil Sivertsen 
sekretær for Jærrådet 

Vedlegg:  
Informasjon om opptak i prosjekt om digital kompetanse(1) 

Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digit(568828)(1) 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 

Sak 3/18
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Sandro Moe 
Melgalvis 
22 24 72 31 

Informasjon om opptak i prosjekt om digital kompetanse i kommunene 

Viser til søknad fra Sandnes og Forsand kommuner om å delta i prosjekt om digital 

kompetanse i kommunene.  

 

Det kom inn 74 søknader fra totalt 143 kommuner. Etter en helhetlig vurdering av søknadene 

er det gledelig å informere om at Sandnes og Forsand kommuner er med i prosjektet.  

 

Oppstartskonferansen arrangeres 5. mars 2018 på Gardermoen. Deltakelse i programmet 

inkluderer dekning av deltakeravgift for inntil 7 personer. Dette gjelder for både 

oppstartskonferansen og for de kommende workshoper. Reise og øvrig opphold dekkes av 

kommunene. Det forventes deltakelse fra folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte. Det vil 

også være mulig å følge oppstartskonferansen på streaming.  

 

Påmelding til oppstartskonferansen gjøres her: http://ks.event123.no/KSdigi/   

Fristen for påmelding er tirsdag 13. februar. 

 

Det jobbes også med utvikling av en kunnskapsplattform. Denne vil presenteres på 

oppstartskonferansen.  

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og 

hovedsammenslutningene i arbeidslivet. KS har ansvar for gjennomføring av møteplassene. 

Videre kommunikasjon om møteplassene vil derfor gå via KS.  

 

Deltakerkommunene må oppgi en kontaktperson fra kommunen. Send derfor navn og e-post 

til Lisa Neumann- Grue: LNG@ks.no  

 

Sandnes kommune 

Postboks 583 

4305 SANDNES 

 

  

 

 

Deres ref 

16/14427-5 

Vår ref 

15/2578-120 

Dato 

1. februar 2018 
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Side 2 
 

Samarbeidspartene i prosjektet ser frem til å møte dere på oppstartskonferansen.  

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sandro Moe Melgalvis 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Forsand kommune 

Kommunesektorens organisasjon 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Ina Kathrine Ruud 
22 24 68 68 

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene 

signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt 

digitalisering i kommunene. 

Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye 

muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye 

kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye 

arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt 

partssamarbeid. 

Kommunene inviteres med dette til å søke om å bli med i prosjektet.  

 

Les mer om avtalen her 

 

Om prosjektet 

Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en 

forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering 

medfører for alle aktører i kommunen. 

Oslo kommune 

                                       
 

 
 

 

 

Til ordførere, rådmenn og tillitsvalgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til oppfølgingstilbud til fylkeskommuner som skal slå seg sammen  

 

Rådhuset 

0037 OSLO 

 

  

 

 

 

Deres ref 

 

 Vår ref 

15/2578-9 

Dato 

20. november 2017 
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Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke 

og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- 

og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling 

og gode utviklingsprosesser. 

Samarbeidet skal bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til organisere 

virksomheten slik at den best møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og 

kommunal forankring av arbeidet med digitalisering og kompetanse, og at folkevalgte, 

administrasjonen og tillitsvalgte/medarbeiderne skal delta i arbeidet. Deltakerkommunene 

velger selv innretning og organisering av arbeidet.  

Partene vil samarbeide om å tilby kunnskap og arenaer for lokalt utviklingsarbeid innenfor 

temaet digitalisering og kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i avtalen, skal kommunene 

få et tilbud som skal gi kunnskap, innsikt og forståelse om organisasjonsutvikling og 

omstilling som følger av kommunenes digitaliseringsarbeid.  

 

 

Hva tilbys 

Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og 

erfaringsutveksling. I tillegg vil det vil det tilbys en digital kunnskapsplattform. Involvering og 

forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.  

 

 

Samlinger 

Det blir tilbud om felles oppstarts- og avslutningskonferanse for alle deltakerkommuner. 

Oppstartkonferansen vil være en dagskonferanse som blir arrangert våren 2018. Den vil 

handle om at framtiden er digital, og om hvordan digital omstilling vil påvirke kommunal 

sektor. Andre aktuelle temaer vil være utfordringer knyttet til ledelse, medvirkning og 

kompetanse.   

Kommunene tilbys to regionale workshops underveis i prosjektperioden, som planlegges å 

vare fra lunsj til lunsj. 

Målgruppen for alle samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene.  

Kostnader for konferanser og workshops dekkes for inntil 5 deltakere fra hver kommune. 

Reise og opphold må dekkes av kommunene selv.  
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Tidspunkt Aktivitet Tema 

 Tidlig 

mars 

 

Oppstartskonferanse Hva innebærer det at framtida er digital? 

- Hva betyr digital transformasjon? 

- Hvilke muligheter og utfordringer ser vi?  

- Digitalisering i et kompetanse- og 

omstillingsperspektiv  

2018 Vår Lokalt arbeid Forberedelse til workshop gjennom felles 

kunnskapsplattform  

 Høst Workshops Hva betyr det at «framtida er digital « i vår kommune? 

Hvilke muligheter og utfordringer ser vi? 

 

Aktuelle tema: organisasjonsutvikling og omstilling, 

medvirkning, implementering og gevinstrealisering. 

 Vinter Lokalt arbeid Forberedelse til workshop gjennom felles 

kunnskapsplattform  

2019 Vår Workshops Tema og innhold fastsettes på et senere tidspunkt, 

blant annet med utgangspunkt i deltakernes behov.   

 Høst Avslutningskonferanse  

 

Felles digital kunnskapsplattform 

En felles digital kunnskapsplattform blir tilgjengelig for alle kommuner. Plattformen vil være 

en kunnskapsbase og et verktøy hvor kommunene kan hente kunnskap og inspirasjon i 

forkant av workshops. Materiellet som legges ut på kunnskapsplattformen kan brukes i hele 

kommunen, slik at flere enn deltakerne på samlingene får ta del i kunnskapen.  

 

Søknad 

For å bli vurdert for å bli med i prosjektet ber vi om en kortfattet søknad (maks 2 A4 sider) 

som inneholder følgende:  

 Status for digitalisering i kommunen 

 Beskrivelse av aktuelle digitaliseringsprosjekter/-planer 

 Politisk forankring  

 Partssamarbeidet i prosjektet/arbeidet  

 Behov og motivasjon for å delta 

 

Utviklingsprosjektet har som formål å understøtte pågående utviklings- og omstillingsarbeid 

lokalt. 

Utvelgelse av deltakerkommuner vil gjøres etter en helhetlig vurdering av søknadene.  

Det gis ikke tilskudd til kommunene for prosjekter. Det vil derfor heller ikke være noen 

rapportering gjennom prosjektet, og det settes heller ikke krav om hva slags type 

prosjekter/tiltak kommunene skal gjennomføre.  
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Søknadsfrist 15. desember 

Søknad sendes til postmottak@kmd.dep.no og merkes med: Søknad: Samarbeid om digital 

kompetanse i kommunene 

 

Spørsmål vedrørende søknad kan rettes til KMD ved Ina Ruud, ikr@kmd.dep.no, eller 

Sandro Melgalvis, sandro.melgalvis@kmd.dep.no   

Spørsmål vedrørende samlinger kan rettes til KS ved Eva Margrethe Kvalvaag, emk@ks.no  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ina Kathrine Ruud 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Arkivsak-dok. 18/00044-3 
Saksbehandler Sissel Hauge-Vikane 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Jærrådet 2015-2019 Utvalgssaker 23.02.2018 

Status interkommunale planer/samarbeid 

- Landbrukskontor 

Arbeidsgruppa skal legge fram forslag til Jærrådet og eventuell politisk 
behandling høsten 2018. 
Kåre Strand er invitert til løypemelding. 

- Øyeblikkelig hjelp Jæren 

Presentasjon av status v/Gudrun Riska Thorsen og Cecilie Eigestad 
Det er stilt kritiske spørsmål ved at det er stor ledig kapasitet ved  
Ø-hjelpstilbudet og kø av ferdigbehandlede.PPT 

- Legevakt IKS 

- IKT samarbeid 

Rådmennene og IKT-sjefene i Klepp, Time, Hå og Gjesdal er i gang med
arbeidet. Rapport legges fram tidlig våren 2018. 

- Felles styrevervopplæring 

- Språkopplæring 

- Grunderbedrifter (sak 18/17 i møte 01.12.2017). 

- Forskuttering Jærbanen 

Se vedlagte brev til samferdselsministeren og Jernbanedirektoratet. 

Saken legges fram til drøfting. 

Sak 4/18
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Sandnes, 13.02.2018 

Bodil Sivertsen 
sekretær for Jærrådet 

Vedlegg:  
Brev Jernbanedirektoratet-BaneNor 

Brev Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 
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Jernbanedirektoratet  
Postboks 16 Sentrum 
0101 Oslo 
post@jernbanedirektoratet.no 

Bane Nor 
Postboks 4350 
2308 Hamar 
postmottak@banenor.no 

DOBBELTSPOR PÅ JÆRBANEN – VIDERE PLANLEGGING

Kommunane langs Jærbanen ser Jærbanen som hovudkollektivaksen i regionen, og det 
hastar å få ei planavklaring for å sikre samordna areal- og transportplanlegging på 
strekninga. Kommunane vil derfor be om å få koma i dialog om framdrifta i planleggings-
arbeidet. For å sikre framdrift i planlegginga er kommunane villige til å drøfta ein 
forskotteringsavtale der kommunane finansierer mellombels heile eller deler av 
planleggingsutgiftene. 

Bakgrunn: 
Stortinget behandla i 2017 Nasjonal transportplan 2018 – 2029. I avsnitt 13.2.5 står det 
mellom anna: 

«I første planperiode vil en legge opp til planavklaring på kommundelplannivå for Sandnes – 

Nærbø. En legger også opp til KVU for Nærbø – Egersund.» 

Regionen vil understreke viktigheten av at dette arbeidet starter opp så snart som mulig. 
Det er stort behov for kommunane, bedriftene, landbruket og private å få avklart kva areal 
som går med til sporet, og kva muligheter ein har til å utvikle områda langs Jærbanen. I fleire 
av tettstadene langs Jærbanen vert det arbeidd med sentrumsutvikling, men dette arbeidet 
vert halde igjen på grunn av manglande avklaringar rundt dobbeltsporet. Manglande 
planavklaring kan bidra til å svekke kundegrunnlaget for Jærbanen, då utbygging langs 
jernbanen og nær stasjonsområda er utfordrande så lenge trasevalg og stasjonsplassering
er uavklart.  

Ny vekst på Jæren 
Rogaland og Jæren har dei siste par åra vore prega av redusert aktivitet innan olje- og 
gassnæringa, og arbeidsløysa i området har derfor vore mellom dei høgaste i landet. Det er 
nå klare teikn på meir aktivitet, lågare arbeidsløyse og vi registrerer etablering av ny 
næringsaktivitet i heile regionen. 

Denne positive trenden forsterkar behovet for å kome raskt i gang med planlegging av 
dobbeltsporet. Auka aktivitet gir trafikkauke på vegnettet. Jærbanen er hovudkollektivakse for 
Jæren (Jf. Konseptvalgutgreiinga) , men banen fungerer ikkje som ønskeleg med den 
kapasiteten og frekvensen som Jærbanen har i dag.  
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Med den uavklarte plansituasjonen risikerer vi at ny næringsaktivitet blir lokalisert i god 
avstand frå Jærbanen, og dette vil redusera kollektivandelen i vårt område i framtida.  

Regionen hadde klare forventningar til at det skulle setjast av planleggingsmidlar til 
Jærbanen i Statsbudsjettet for 2018, men konstaterer at dette prosjektet ikkje nådde opp i 
prioriteringane.  

For å koma vidare vil vi derfor anmode om dialog med Jernbanedirektoratet/Bane Nor for å
få fortgang på planleggingsarbeidet. I dette arbeidet er kommunane klare til å drøfte  
forskottering av planleggingsmidlar for å sikre framdrifta. 

Solveig Ege Tengesdal 
Fylkesordfører 

Christine Sagen Helgø 
Ordfører Stavanger 

Stanley Wirak 
Ordfører Sandnes 

Ane Mari Braut Nese 
Ordfører Klepp 

Reinert Kverneland 
Ordfører Time 

Jonas Skrettingland 
Ordfører Hå 

Odd Stangeland 
Ordfører Eigersund 

Kopi: 
Samferdselsdepartementet 
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Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
Samferdselsdepartementet 
Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

Kopi: 
Rogalandsbenken på Stortinget 

DOBBELTSPOR PÅ JÆRBANEN – VIDERE PLANLEGGING 

Viser til tidligare kontakt, mellom anna brev frå fylkesordføraren og dei 6 ordførarane i 
kommunane langs Jærbanen datert 11. mai 2016. 

Stortinget har nå behandla Nasjonal transportplan 2018 – 2029, og i avsnitt 13.2.5 står det 
mellom anna: 

«På Sørlandsbanen planlegges det nye kryssingsspor og nye terminalløsninger. Bygging av 

vendespor på Ganddal legger til rette for innføring av rutemodell 2027 på Jærbanen. Dette gjør 

at lokaltogpendelen Stavanger – Sandnes kan utvides til et togtilbud med kvartersfrekvens på 

strekningen Stavanger – Ganddal. I første planperiode vil en legge opp til planavklaring på 

kommundelplannivå for Sandnes – Nærbø. En legger også opp til KVU for Nærbø – Egersund.» 

Regionen ser positivt på at Statsråden og Stortinget prioriterer planavklaring for 
dobbeltsporet Sandnes – Nærbø i første planperiode, og vil understreke viktigheten av at 
dette arbeidet starter opp så snart som mulig. 

Det er stort behov for kommunane, bedriftene, landbruket og private å få avklart kva areal 
som går med til sporet, og kva muligheter ein har til å utvikle områda langs Jærbanen. I fleire 
av tettstadene langs Jærbanen vert det arbeidd med sentrumsutvikling, men dette arbeidet 
vert halde igjen på grunn av nødvendige avklaringer rundt dobbeltsporet.  

Rogaland og Jæren har dei siste par åra vore prega av redusert aktivitet innan olje- og 
gassnæringa, og arbeidsløysa i området har derfor vore mellom dei høgaste i landet. Det er 
nå teikn på meir aktivitet, lågare arbeidsløyse og ny næringsaktivitet. 

Denne positive trenden forsterkar behovet for å kome raskt i gang med planlegging av 
dobbeltsporet. 

 Den krevjande perioden regionen har vore gjennom har frigjort ressursar og på
eit vis fungert som ein stimulans til ny næringsaktivitet. Ny næringsaktivitet er i
ferd med å starte opp i heile regionen, mellom anna har grunderarena Jæren
hatt fulle hus våren 2017. Det er viktig at desse nyetableringane kan lokalisere
seg nær stasjonane på Jærbanen som blir hovudkollektivaksen på Jæren.
Manglande planavklaring bandlegg unødig store areal rundt jernbanesporet og
stasjonane, og hemmar utvikling og nyetablering – og etablering utanfor
stasjonsbyane kan på sikt svekke kundegrunnlaget for Jærbanen.

 Auka aktivitet gir trafikkauke på vegnettet. Jærbanen er i KVU’en
hovudkollektivakse for Jæren, men banen fungerer ikkje så godt som ønskeleg
med den kapasiteten og frekvensen som Jærbanen har i dag.
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Ein samla region legg derfor til grunn at det blir sett av planleggingsmidlar til Jærbanen i 
statsbudsjettet for 2018, slik at Bane NOR og regionen kan koma i gang med dette viktige 
planleggingsarbeidet. 
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www.sandnes.kommune.no 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
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Sandnes, 09.01.2018 

Deres ref: Vår ref: 16/04552-26 

Saksbehandler: Sidsel Haugen Arkivkode: 037 

Den kommunale brann- og redningstjenesten -  nye oppgaver og finansiering 

Primærkommunene har i dag ansvaret for brann- og redningstjenesten. Oppgaver og ansvar er

definert i blant annet Brann- og eksplosjonsloven med tilhørende forskrifter. Her er det stilt krav til

så vel kompetanse og kapasitet, som utstyr i brann- og redningstjenesten. Videre følger klare krav 

om forebyggende arbeid og øvelser samt tilstrekkelig beredskap til å håndtere hendelser og ulykker. 

Tunnelsikkerhet er imidlertid definert i egen forskrift og forvaltningsmessig lagt til 

Samferdselsministeren. Denne forskriften stiller krav til veieier når det gjelder planlegging,

bygging, drift og vedlikehold, mens beredskaps- og innsatsansvaret ved hendelser i tunnel påligger

kommunene uavhengig av hvem som er veieier. 

Verdens hittil lengste undersjøiske tunnel, Ryfast er under bygging på Nord-Jæren og åpner i 2019.

For få dager siden ble første salve skutt for Rogfast, et enda mer krevende undersjøisk veganlegg. 

De økonomiske konsekvensene dette får for kommunene til å følge opp med en lovlig brann- og 

redningstjeneste er betydelige. Siden 2004 har kommunene på Nord-Jæren organisert seg med et 

felles interkommunalt selskap for å løse brann- og redningstjenesten. 

Flere kommuner har nå søkt om å bli deltakere i selskapet. Det er ikke mulig for en enkelt 

kommune alene å ta ansvaret for å løse de krevende oppgavene som følger av den omfattende 

tunnelutbyggingen som skjer. 

Eierkommunene i Rogaland brann- og redning IKS satte allerede fra etableringen av selskapet klare 

mål om effektivisering og gevinstrealisering av stordrift. Felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

fulgte opp og la en felles langsiktig strategi for brannstasjonsstrukturen i vårt ansvarsområde. Til

grunn for analysen ble lagt dagens forskrifter og lovkrav om f.eks. dimensjonering, uttrykningstider, 

risikoobjekter mv. 

Orienteringssak 1/18 - Jærrådet 23.02.2018
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April 2017 åpnet ny hovedbrannstasjon, samlokalisert med interkommunal legevakt og øyeblikkelig 

hjelp samt ambulansesentralen. Av byggeprosjektet på totalt kr 500 mill., utgjør hoved-

brannstasjonen kr 300 mill. Mer enn 340.000 innbyggere ytes samordnede tjenester fra dette 

regionale hovedanlegget i dag. For eierkommunene er konsekvensene at årlig tilskudd til drift av

brann- og redningstjenesten i 2018 nå er passert kr 245 mill. Det er et nøkternt budsjett, og lavere 

enn styrets forslag. 

Utfordringene fremover, for å være i samsvar med lov- og forskrifter, er at ytterligere 1 ny stasjon 

sør på Jæren (Time/Klepp), 2 i Stavanger 1 i Gjesdal og 1 på Finnøy må bygges ut. Dette er utgifter

kommunene er henvist til å finansiere fullt ut selv, gjennom prioritering av de frie inntekter. Med 

den betydelige riksvegutbyggingen inkludert to nye krevende undersjøiske tunnelprosjekter, vil 

utgiftene til kommunenes brann- og redningstjeneste på Nord-Jæren måtte økes kraftig i fremtiden.

Slik kan det ikke fortsette. Det har kommunene verken rammebetingelser for eller økonomi til å 

klare. 

Flere av eierkommunene, sammen med Rogaland fylkeskommune, universitet og høgskole har over

flere år arbeidet målrettet med tunnelsikkerhet. Dette har i tillegg medført etablering av Norwegian

Tunnel Safety Cluster (NTSC), som igjen gir flere konkrete resultater for bedre tunnelsikkerhet.  

Blant annet er det utviklet en robot for bruk i førstesøk ved ulykke/brann i tunnel. Dette arbeidet er

vesentlig med hensyn til utvikling av nødvendig utstyr som brann- og redningstjenesten og 

nødetatene trenger. Samtidig øker presset på å få frem realistiske øvingsarenaer slik at kompetanse 

ivaretas. Kravene kan ikke velges bort. Både arbeidsmiljølovgivningen og ikke minst

internkontrollforskriften trer her inn i tillegg, med krav om forsvarlig arbeidsmiljø og en trygg

innsats ved hendelser. Ansvaret for kompetanse, herunder jevnlig trening og øvelser i brann- og 

redningstjenesten tilligger primærkommunene. 

Vi er kjent med at DSB har avlevert forslag til revidert dimensjoneringsforskrift og vi er også kjent

med arbeidet med Brannstudien som ble gjort. Våre spørsmål er: 

- Hva skal kommunene planlegge etter for fremtiden, et brann- og redningsvesen som nå eller

flere større ala politidistriktene? 

- Hvordan er ansvaret for tunnelsikkerhet tenkt løst, når utløpet av en stor tunnel ender i en

liten kommune og som ikke er en del av et større brannvesen? 

- Kan vi forvente at også de reelle kommuneøkonomiske virkningene av eventuelle endring 

følges opp av Regjeringen i kommende budsjetter? 

Sandnes, Jærkommunene, Kvitsøy og kommunene i Nye Stavanger står i dag i en situasjon der hele

finansieringen av brann- og redningstjenesten må rustes for å håndtere Stortingets vedtak om å

bygge verdens to lengste undersjøiske tunneler. Vi finner grunn til å stille spørsmål ved dette. 

Vi tillater oss derfor å stille spørsmål til Statsrådene om det er vilje til å innlede en drøfting med

kommunene, ikke bare oss på Nord-Jæren, men de kommunene som er vertskap for slike store 

nasjonale samferdselsanlegg, om de økonomiske rammevilkårene for å håndtere oppgavene i 

fremtiden? 
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For oss som ordførere handler dette om hvordan vi skal makte å løse kravene til både 

velferdstjenester, samfunnsutviklingsoppgaver og brann- og redningstjenester innenfor de 

økonomiske rammene vi rår over, i fremtiden. 

Med hilsen 

Stanley Wirak    Reinert Kverneland      Ane Mari Braut Nese Frode Fjeldsbø 

    Sandnes                        Time Klepp                              Gjesdal 

Christine Sagen Helgø Dagny Sunnanå Hausken       Henrik Halleland         Mirjam Ydstebø 

    Stavanger        Rennsøy   Finnøy Kvitsøy 

Ole Ueland Kristine Enger Jonas Skrettingland 

    Sola      Randaberg           Hå 

Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 

Kopi:  

KS - Kommunesektorens Organisasjon 

KS Rogaland 

Rogaland brann og redning IKS v/brann og redningssjefen 

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører 

DSB v/direktør  
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Arkivkode : 026 

Saksbehandler : Sissel Hauge-Vikane 

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut rapporten Desentralisering 

av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring.  

Status: På høring 

Høringsfrist: 09.05.2018 

Dokumentene kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-

rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/id2589218/ 

Sandnes, 20.02.2018 

Bodil Sivertsen 

sekretær for Jærrådet 

Vedlegg: 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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