Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Innkalling til møte 2 i gruppa
Tid: Torsdag 19.03.15 kl. 08.00 – 12.00
Sted: Kommunehuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 1, 09.02.15
Referatet er sendt ut tidligere og godkjennes formelt i møtet.

Sak 2: Orienteringer/informasjon
 Ordfører og rådmann orienterer fra konferanse i regi av Fylkesmannen 17.03.15.
 Rådmannen orienterer om videre dialog med Stavanger kommune på administrativt
nivå, jf. vedlagt brev fra rådmannen i Rennesøy til rådmannen i Stavanger.
 Rådmannen informerer om uformell kontakt med Jærrådet.
 Annen aktuell informasjon om kommunereformprosessen.

Sak 3: Gjennomgang av alternative scenarier - SWOT-prosess
Mesteparten av tida i møtet avsettes til systematisk gjennomgang av de tre aktuelle
kommunescenariene som styringsgruppa i sitt første møte besluttet å utrede nærmere:
 Rennesøy fortsetter som egen kommune («nullalternativet»)
 Rennesøy blir en del av en ny mellomstor kommune bestående av Finnøy, Kvitsøy,
Randaberg og Rennesøy («mellomalternativet»)
 Rennesøy blir en del av en ny storkommune på Nord Jæren med Stavanger som
«lokomotiv» («storkommunealternativet ).
Målet er at gruppa i løpet av møtet, med bruk av SWOT-metodikk, skal gå gjennom og
diskutere hvert av de tre scenariene og vurdere sterke og svake sider, muligheter og
trusler i lys av kommunenes fire hovedoppgaver:





Tjenesteyting (hovedsaklig innenfor oppvekst, helse og kultur)
Myndighetsutøvelse (forvaltning/saksbehandling innenfor alle tjenesteområder)
Samfunnsutvikling (lokalsamfunnsutvikling, infrastruktur, næringsutvikling etc.)
Demokratisk arena (lokalpolitiske fora og andre former for innbyggermedvirkning)

I praksis betyr dette at gruppa i løpet av ca. 3 timers effektivt arbeid skal arbeide seg
gjennom 12 skjema, dvs 4 skjema for hvert scenarie. Hvert av skjemaene vil bli
presentert på skjerm, og gruppens oppgave blir å fylle dem med innhold, ett for ett.
Vedlagt følger ett eksempel på skjema for utfylling: Hva ser gruppa som styrkene,
svakhetene, mulighetene og truslene for tjenesteytingen hvis konklusjonen blir status quo
og Rennesøy fortsetter som egen kommune?

Med dette som utgangspunkt bes gruppemedlemmene som forberedelse til møtet om å
tenke gjennom følgende problemstillinger:
 Scenarie 1: Rennesøy er fortsatt egen kommune, omtrent som i dag
Hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene med en slik kommune – i forhold
til:
- Tjenesteyting?
- Myndighetsutøvelse?
- Samfunnsutvikling?
- Demokratisk arena?
 Scenarie 2: Rennesøy er en del av en ny mellomstor kommune bestående av
Finnøy, Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy
Hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene med en slik kommune – i forhold
til:
- Tjenesteyting?
- Myndighetsutøvelse?
- Samfunnsutvikling?
- Demokratisk arena?

 Scenarie 3: Rennesøy er en del av en ny storkommune på Nord Jæren med
Stavanger som kommunesenter
Hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene med en slik kommune – i forhold
til:
- Tjenesteyting?
- Myndighetsutøvelse?
- Samfunnsutvikling?
- Demokratisk arena?

Sak 4: Eventuelt
Gruppens medlemmer kan under denne posten ta opp/reise aktuelle spørsmål.

Rennesøy, 16. mars 2015
Svein Helgesen, sekr. for gruppa

Vedlegg:
 Brev fra rådmannen i Rennesøy til rådmannen i Stavanger med svar på invitasjon om
deltakelse i regionale utredningsgrupper
 SWOT-skjema – ett eksempel

