Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 2 i styringsgruppen
Tid: torsdag 19.03.15 kl. 08.00 – 12.00
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Elin Schanche, , Tor B. Harestad, Anne-Kristin
Sæther, Josten Kristiansen, Birger Clemetsen og Svein Helgesen
Øydis Helene Westersjø hadde forfall.

Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 1, 09.02.15
Referatet var sendt ut tidligere – og ble formelt godkjent i møtet. Referatene vil etter formell
godkjenning publiseres.

Sak 2: Orienteringer/informasjon
Ordfører og rådmann orienterte om følgende:
 Konferanse om kommunereformen i regi av Fylkesmannen 18.mars
 Avtalt møte med Stavanger, Rennesøy og Finnøy på administrativt nivå 27.mars, for å drøfte
deltaking i administrative arbeidsgrupper. Rådmann og sekretær for gruppa deltar fra
Rennesøy
 Uformell kontakt med Jærrådet om ev. deltaking fra Rennesøy i rådets videre prosess
 Formell invitasjon fra ordføreren i Finnøy om samtaler på politisk nivå mellom Kvitsøy,
Randaberg, Rennesøy og Finnøy
 Avtale med ordfører i Stavanger om møte på politisk nivå mellom Stavanger og Rennesøy
29. april kl. 8.30 – 11.00
I tilknytning til orienteringene ble følgende tatt opp/besluttet:
 Det må være gjensidig informasjon mellom prosessene på administrativt og politisk nivå.
Problemstillinger og materiale fra de administrative styringsgruppene må bl.a. trekkes inn i
styringsgruppens arbeid.
 Det er ikke nå aktuelt å gå inn som formell aktør i Jærrådets utredningsarbeid. Rennesøy får
del i viktig informasjon gjennom prosessene med Stavanger.
 Rennesøy takker ja til invitasjon fra Finnøy om politiske samtaler mellom Finnøy, Kvitsøy,
Randaberg og Rennesøy. Det forutsettes at også Randaberg svarer positivt. Randaberg bør
også oppfordres til å delta i de administrative utredningsprosessene sammen med Stavanger,
Rennesøy og Finnøy.
 Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane og Åge Sola representerer styringsgruppa i samtalene
med Stavanger – og med Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy.
 Følgende utredninger/dokumenter kan være av interesse for styringsgruppens arbeid og bør
framskaffes:

- Rapport fra Iris v/Einar Lekven
- Rapport fra Øykommuneprosjektet - hvor Kvitsøy inngår
- Ev. relevant og tilgjengelig materiale fra Jærrådets prosess
Sammendrag av Øykommuneprosjektets rapport sendes gruppa som vedlegg til referat fra
møtet. Rådmann/sekretær følger opp i forhold til å framskaffe ytterligere materiale.
 Rogaland fylkeskommune arrangerer konferanse om kultur og identitet i kommunereformen
i Stavanger 29.april. Informasjon om konferansen sendes ut sammen med referatet.

Sak 3: Gjennomgang av alternative scenarier - SWOT-prosess
Mesteparten av tida i møtet var satt av til å gå systematisk gjennom styrker, svakheter,
muligheter og trusler ved de tre aktuelle kommunescenariene som gruppa 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 )
Gjennomgangen ble gjort ved bruk av SWOT-metodikk, med utgangspunkt i kommunenes fire
kjerneoppgaver: tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk arena.
Resultatet av den systematiske gjennomgangen framgår av vedlagt oppsummering. Ev.
tilføyelser/utfyllende kommentarer fra medlemmene kan oversendes sekretær i etterkant. Med
grunnlag i ev. tillegg vil det bli fremlagt en oppdatert oppsummering i neste møte i gruppa,
mandag 2. april.

Sak 4: Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Rennesøy, 26. 03. 2015
Svein Helgesen, sekr.
Vedlegg:
- Oppsummering fra SWOT-gjennomgangen
- Rapport fra Øykommuneprosjektet - sammendrag
- Informasjon om konferanse om Kulturen i kommunereformen, Stavanger 29.april

